Digitally signed by Damjan Zugelj
DN: cn=Damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates,
serialNumber=1235227414015
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2006.07.28 09:10:08 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: http://www.uradni-list.si
Št.

80

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

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)

28. 7. 2006

Javna naročila
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Predhodni razpisi

ZJN‑15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila
gradenj

Št. 29/2006-2 UP FM

Ob-21880/06

1. Naročnik: UP Fakulteta za management Koper.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 5,
6104 Koper.
3. Datum izbire: 4. 7. 2006.
4. Vrsta in obseg dodeljenih

gradenj ter kraj izvedbe: notranja
adaptacija prostorov UP FM na
lokaciji IB, Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu
je naročilo dodeljeno: Stavbenik
d.o.o. Koper.
7. Pogodbena
53,015.924 SIT.
8. Vrednost, ki

vrednost:

jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 59,607.538,20 SIT; 45,880.110
SIT.
11.

Morebitne druge informacije
o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega
razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 23. 5. 2006.
UP Fakulteta za management Koper

Blago
Št. 5/2429/2006

Ob-21379/06

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:
dr. Uroš Gabrijel, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta: Uros.Gabrijel@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št.: 135/2006.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev: vgradnja prečnega transformatorja
v RTP Divača.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št.: 135/2006.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
vgradnja prečnega transformatorja.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št.: 135/2006.
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: 18. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-21739/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(‑e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
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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: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Brežice, PP Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika,
šifra zadeve: 430-161/2006, JN: ODOPR4PP-32/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: PP Brežice, PP Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev: dobava in mon-
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taža pisarniške, birotehnične in ostale
opreme za PP Brežice, PP Gorišnica, PP
Ormož in PP Metlika.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP Brežice
1) Kratek opis: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za
PP Brežice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.00.00.00-9.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
avgust 2006.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP Gorišnica
1) Kratek opis: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP
Gorišnica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.00.00.00-9.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
avgust 2006.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Ormož
1) Kratek opis: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za
PP Ormož.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.00.00.00-9.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
avgust 2006.
Sklop št. 4
Naslov: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Metlika
1) Kratek opis: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za
PP Metlika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.00.00.00-9.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
avgust 2006.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet (-i): 30.00.00.00-9.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: avgust 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: da; Schengen vir.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
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/.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-21832/06
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: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 300-39-53, elektronska
pošta: mateja.kocman@zd-lj.si, internetni
naslov: www@zd-lj.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: mamografski aparat s PACS
in RIS sistemom.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.16.50-2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
204,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 31. 8. 2006.
II.5.) Drugi podatki.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.16.50-2.
2) Vrsta in obseg: digitalni mamografski
aparat z dvema radiološkima diagnostičnima postajama in licencama CAD.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
144,000.0000 SIT.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):, glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.16.00-3; glavni besednjak, dodatni
predmet: 30.24.30.00-4.
2) Vrsta in obseg: PACS in RIS sistem,
obvezno RIS sistem v slovenščini.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
60,000.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-10/2006.
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: 21. 7. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-21954/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za transfuzijsko medicino, kontaktna oseba: Mateja Langerholc, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/54-38-100, faks 01/23-02-224, elektronska pošta: info@ztm.si, internetni naslov:
http://www.ztm.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: nakup vrečk za kri.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.12.10-1.

II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPA 25.22.12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: sukcesivna dobava vrečk za kri za obdobje
treh let.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 10. 9. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Zavod RS za transfuzijsko medicino

Storitve
Št. 430-402/2006-23

Ob-21740/06

Popravek
V zvezi z javnim naročilom MORS
285/2006-ODP – avtobusni prevozi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 73-74 z
dne 14. 7. 2006, Ob-20113/06, se spremeni
naslednja točka:
II.3) Okvirna vrednost naročila je
270,000.000 SIT za leto 2007 in 2008.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi
Blago
Ob-21676/06
Dopolnitev
KGZS-Zavod GO, Pri hrastu 18, 5000
Nova Gorica dopolnjuje javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne
14. 7. 2006, Ob‑20296/06.
Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
1.1. Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene cene in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
Ponudniki ponudbi predložijo dokazila v
skladu z razpisno dokumentacijo.
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Št. 252-2/06-8

Ob-21477/06

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
V javnem razpisu za podaljšanje roka
za oddajo ponudb za JN »UZ aparata – UZ
kardiološki, UZ ortopedski/pediatrični«, objavljenem v Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17572/06, št.: 252-2/06 se spremeni razpisna dokumentacija in sicer v delu:
Rok za predložitev ponudbe:
Naročnik mora ponudbo prejeti do
18. 9. 2006 do 9. ure v tajništvo uprave:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici.
Čas, način in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno in se prične
18. 9. 2006 ob 10. uri na lokaciji naročni-
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ka: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca Nova Gorica”, Ulica Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici v prostorih sejne
sobe upravne službe.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Ob-21860/06
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, Uradne objave,
št. 51-52 z dne 19. 5. 2006, Ob-14006/06,
je bil objavljen javni razpis »Dobava in montaža velikoformatne večnamenske gama kamere za Oddelek za nuklearno medicino«.
Zaradi obširnih sprememb razpisne dokumentacije v skladu s četrtim odstavkom
25. člena ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04)
podaljšujemo rok za predložitev ponudb in
spreminjamo rok odpiranja ponudb, in sicer
tako, da je potrebno ponudbe poslati ali predložiti osebno na naslov Splošna bolnišnica
Celje, tajništvo pomočnika direktorice za finance, Gregorčičeva 3, Celje, do 4. 8. 2006
do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 4. 8.
2006 ob 11. uri v sejni sobi pravne službe
SB Celje, Gregorčičeva ulica 7, Celje.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-21613/06
Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 1-2; Ob-37192/05 z
dne 6. 1. 2006 in v Uradnem listu Evropske
unije 2006/ S 1-001413 z dne 4. 1. 2006
za izvedbo JN »RTG aparat za periferno
žilno in koronarno diagnostiko« po odprtem
postopku v skladu s 23. členom Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS; št. 39/00, 102/00
in 2/04) (v nadaljevanju: ZJN-1A) naročnik,
skladno z določbo 77. člena ZJN-1A, izdaja
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Naročnik bo po dokončnosti odločitve o
zavrnitvi vseh ponudb skladno z določbo 1.
točke tretjega odstavka 20. člena ZJN-1A
začel postopek pogajanj, v katerega bo
vključil oba ponudnika, ki sta oddala ponudbo v okviru JN »RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko« in ki
izpolnjujeta vse pogoje iz prvega in tretjega
odstavka 42. člena ZJN-1A.
Splošna Bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-21621/06
Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
V zvezi z odprtim postopkom za nabavo
blaga: nabava strojne opreme za vzdrževanje golf igrišča (oznaka javnega naročila:
05/06), ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 46 z
dne 5. 5. 2006, Ob-12760/06, in v Ur. l. RS,
št. 59-60 z dne 9. 6. 2006 Ob-16133/06,
naročnik Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210
Sežana, obvešča, da je zavrnil vse prejete
ponudbe.
Kobilarna Lipica
Št. 430-344/2005

Ob-21817/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo čistilnih
sredstev, profesionalnih pripomočkov za čiščenje in papirnato sanitarne konfekcije, št.

Št.

430-344/2005, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006, Ob‑2303/06, se
spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2)
objave tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43034405,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 9. in 11.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 do 15.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstvo za notranje zadeve – Policije
Ob-21891/06
Popravek
KGZS – Zavod GO, pri hrastu 18, 5000
Nova Gorica dopolnjuje javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni del
št. 73–74, Ob-20296/06 z dne 14. 7. 2006 z
naslednjo vsebino:
Pogoji, kii se nanašajo na naročilo:
1.1. Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene cene in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
Ponudniki ponudbi predložijo dokazila v
skladu z razpisno dokumentacijo.
Kmetijsko gozdarski zavod
Nova Gorica
Št. 519-178/2006-2

Ob-21906/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7.
2006 je bilo objavljeno javno naročilo AJPES, Ob-19572/06: »Izdelava programske
opreme za izvedbo elektronske registracije gospodarskih družb v Poslovnem registru Slovenije«, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 76–77, z dne 21. 7. 2006
Ob-21152/06, pa popravek objave navedenega javnega naročila.
Prvotna objava javnega naročila
(Ob-19572/06) se popravi še v II. 2.1),
III. 2.1.2), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2) točkah,
ki pravilno glasijo:
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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 in
spremembe razpisne dokumentacije, št.
513-178/2006-14.
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 60 milijonov SIT.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 do
10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 11. uri, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Št. 430-204/2006/10

Ob-21908/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo foto-video materiala, št. 430-204/2006, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 62-63/06, z dne
16. 6. 2006, Ob-17067/06 se spremenijo
točke IV.3.3, IV.3.4 in IV.3.8 objave tako, da
se pravilno glasijo:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije (razen za
DPS) ali opisne dokumentacije: rok za
sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo
ali za dostop do dokumentacije: 28. 7. 2006
do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 2817116-2401002-43020406, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenija, Slovenska 35, 1000 Ljubljana,
IBAN SI 5601100637017171132, SWIFT
CODE BSLJSI2.
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: 31. 7. 2006 do 15.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 8.
2006 ob 14. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
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komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-21291/06
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, kontaktni osebi: Bernarda Erjavec do 5. 8. 2006, Jure Ahačič od
6. 8. 2006, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Republika Slovenija, tel. 01/30-77-503,
faks 01/433-04-09, elektronska pošta:
bernarda.erjavec@zzzs.si����������������
do 5. 8. 2006,
jure.ahacic@zzzs.si od 6. 8. 2006, 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: JN Direkcija-012/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Nakup 5 službenih vozil, in sicer:
Sklop 1: 4 osebna vozila od vključno
1450 ccm do vključno 1800 ccm,
Sklop 2: 1 kombinirano osebno vozilo (večnamensko za prevoz oseb in blaga) od vključno 1900 ccm do vključno
3000 ccm.
Predmet javnega naročila se izvaja po
sistemu staro za novo, to je nakup novih vozil s strani naročnika s hkratnim odkupom 3
rabljenih vozil naročnika s strani ponudnika
pri sklopu 1 oziroma s hkratnim odkupom 1
rabljenega vozila pri sklopu 2. Dobavljena
vozila morajo v celoti ustrezati zahtevam iz
razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Sklop 1: po eno vozilo na naslovu:
– ZZZS, Direkcija, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana,
– ZZZS, OE Krško, Bohoričeva 9, 8270
Krško,
– ZZZS, OE Koper, Martinčev trg 2, 6000
Koper,
– ZZZS, OE Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem,
Sklop 2: 1 vozilo na naslovu:
– ZZZS, PE Informacijski center Ljubljana, Miklošičeva 24, 1507 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:
Sklop 1: 4 osebna vozila od vključno
1450 ccm do vključno 1800 ccm,
Sklop 2: 1 kombinirano osebno vozilo
(večnamensko za prevoz oseb in blaga) od
vključno 1900 ccm do vključno 3000 ccm.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
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– izjavo ponudnika o predložitvi podaljšane bančne garancije za resnost ponudbe,
– izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
za odpravo napak v garancijskem roku.
Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa ne sme biti krajši od 30 dni in
začne teči naslednji dan od dneva uradnega
prejema pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet naročila;
2. 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 ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane, kakor tudi, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi sodelovanja
v kriminalnih združbah, zaradi goljufije ali
pranja denarja;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima ponudnik svoj sedež;
4. da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki dokazuje, da je ponudnik registriran za dejavnost, katere predmet je
javno naročilo;
2. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in v
celoti izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec Izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku
ali namesto tega obrazca potrdila vseh kazenskih oddelkov v Republiki Sloveniji, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki dokazuje, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in v celoti izpolnjen, žigosan
in s strani odgovorne osebe ponudnika
podpisan obrazec Izjava ponudnika, da ni
uveden postopek prenehanja njegovega
poslovanja, ki dokazuje, da proti ponudniku ni uveden drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja in da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.

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. končna ponudbena cena za sklop,
2. oprema vozila,
3. garancijska doba vozila,
4. dobavni rok vozila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 2006, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb
bo v torek 5. 9. 2006 ob 11. uri na sedežu
naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, sejna soba 140/I. nadstropje. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosana. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, notarsko overjena ali
neoverjena kopija. V slednjem primeru si
naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika,
ki ni predložil originalnega pooblastila ali
njegove overjene kopije, naknadno zahteva
predložitev originala ali overjene kopije na
vpogled.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2006
ob 11. uri, na sedežu naročnika: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, sejna soba 140/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: 17. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 2010-23/2005-02/05-2
Ob-21455/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, kontaktni osebi: David Cafnik,
u.d.i.g. in Andrej Antauer, univ. dipl. prav.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: �������������������������������
info@jmss-mb.si,���������������
internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kontaktni osebi: David
Cafnik, u.d.i.g. in Andrej Antauer, univ. dipl.
prav., Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni
naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni medobčinski stanovanjski
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sklad Maribor, kontaktni osebi: David Cafnik,
u.d.i.g. in Andrej Antauer, univ. dipl. prav.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor,
kontaktni osebi: David Cafnik, u.d.i.g. in
Andrej Antauer, univ. dipl. prav., Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: �������������������������������
info@jmss-mb.si,���������������
internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z ureditvijo okolja,
dobava in postavitev bivalnih enot na »Studencih« v Mariboru.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik razpisuje izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za izdelavo platoja namenjenega za postavitev
devetih bivalnih enot, ureditev okolice z
internimi cestami in dobava ter montaža
devetih montažnih bivalnih enot na izdelan plato. Podrobnejši obseg zahtevanih del
in dobave bivalnih enot je razviden iz PZR
dokumentacije, ki je sestavni del in priloga
razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
med Valvasorjevo ulico in Ruško cesto na
območju Maribor – Studenci.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501, 503.
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 z
ureditvijo okolja, dobava in postavitev bivalnih enot na »Studencih« v Mariboru. Podrobnejši obseg zahtevanih del in dobave
bivalnih enot je razviden iz PZR dokumentacije, ki je sestavni del in priloga razpisne
dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od dneva veljavnosti
gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% skupne ponudbene vrednosti;
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe;
3. bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% vrednosti del, za katere se daje garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročnik bo izvršena dela plačeval na
podlagi začasnih mesečnih situacij.
Izvajalec bo izstavil končno situacijo v
višini 10% skupne pogodbene vrednosti po
končni predaji vseh pogodbenih del. Končno situacijo bo naročnik plačal v roku 60 dni

po predložitvi bančne garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo;
2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
3. ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano s podkupovanjem in da ponudnik 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 prenehanja
ponudnikovega poslovanja;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
6. ponudnik mora biti ekonomsko,
finančno, tehnično in kadrovsko in sposoben;
7. ponudnik mora imeti, v skladu s 33.
členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 47/04) zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe); Fotokopija izpiska iz sodnega
registra podjetij, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika. Potrdilo ne sme biti starejše
od 3 mesecev, šteto od dneva oddaje ponudbe.
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.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
2. Če je za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona, mora ponudnik
predložiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti t.j. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
3. Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje
dva pogoja:
1. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
2. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen.
Pogoj naveden pod točko 1. ponudnik
izpolni s pravilno izpolnjeno Izjavo dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, in
sicer, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
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Neobstoj pravnomočne obsodbe pod
zgornjo točko 2. ponudniki dokazujejo s
predložitvijo izpisa iz kazenske evidence,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje.
Naročnik bo štel za pravilno, če ponudnik
predloži fotokopijo 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 sodba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano s podkupovanjem. Potrdilo
ne sme biti starejše od 3 mesecev, šteto od
dneva oddaje ponudbe.
4. Fotokopija potrdila izdanega 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.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
5. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe): Potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1 IN BON 2,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik); Napoved za odmero davka
od dohodkov za preteklo leto, potrjeno s
strani pristojne davčne uprave in podatke
banke o solventnosti za obdobje zadnjih 6
mesecev.
2. Izjava ponudnika, s katero ponudnik
pod materialno in kazensko pravno odgovornostjo izjavlja, da ima do dneva podpisa
izjave, poravnane vse zapadle obveznosti
do svojih podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam referenc ponudnika in njegovih podizvajalcev (seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj) za primerljiva dela v
zadnjih desetih letih pred oddajo ponudbe; ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti vsaj 3 primerljive dobave blaga
oziroma gradnje glede na predmet javnega
naročila, ki jih je v obdobju zadnjih desetih
let izvedel, in katere vrednost je večja ali
enaka 50% vrednosti del iz ponudbe.
Naročnik bo štel za primerljiva dela tista,
ki se nanašajo na gradnjo oz postavitev
bivalnih enot za stanovanjske in počitniške
namene.
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah;
3. izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstev, ki bodo uporabljena
pri izvedbi razpisanih del;
4. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del;
5. seznam odgovornih vodij del, ki bodo
sodelovali pri izvedbi razpisanih del in njihove reference;
6. izjava o zanesljivosti bivalne enote za
namen stanovanjskega bivanja, izdana s
strani pristojnega organa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gra-
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ditvi objektov – ZGO-1A (Uradni list RS, št.
110/02 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 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. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska na transakcijski račun Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.: 01270-6950971157, odprt pri UJP
Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 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: 4 mesece od dneva oddaje ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 13. uri; Grajski trg 1, Maribor, Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor/I.
nadstropje, sejna soba št. 101.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor,
kontaktni osebi: David Cafnik, u.d.i.g. in
Andrej Antauer, univ. dipl. prav., Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si,������������
����������������������������
internetni
naslov: http://www.jmss-mb.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 140/06
Ob-21468/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, kontaktna oseba: Sonja Jalševac
Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-01-900, faks 01/47-01-928, elektronska pošta: sonja.jalsevac@imt.si.
����������������������
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije, kontaktna oseba, tajništvo inštituta, Lepi pot 11, tel. 01/47-01-900.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5)Vrsta naročila: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup visokoločljivega presevnega ele-
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ktronskega mikroskopa HRTEM (200kV,
LaB6) s pripadajočo opremo za pripravo
vzorcev za raziskave kovinskih materialov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Lepi pot 11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante spreminjale: ne
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
III.1.1) Obvezni depozit in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v več
obrokih, dogovorjenih s pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitve ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Pravni status – obvezna dokazila:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bodo odgovorna za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi istim javnim naročilom: nič.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena/kakovost – 60 točk,
2. trajanje garancije – 10 točk,
3. rok dobave – 15 točk,
4. odzivni servisni čas – 15 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: do
10. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški za tehniško
dokumentacijo.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni, šteto od dneva, ko poteče
rok za oddajo ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnikov s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum 22. 8.
2006 ob 9. uri; Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, sejna soba,
pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; EU strukturni skladi.
VI.4) Dodatne informacije: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2006.
Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije
Ob-21494/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(‑e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, 1000

Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za MMP Starod, oznaka
JN: ODOPRSTA-30/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
nakup.
Glavni kraj dobave: MMP Starod.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za MMP Starod, oznaka JN:
ODOPRSTA-30/2006.
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): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 4,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 12.
2006 ter izjava banke, da bo ponudniku v
primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku 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 uradnega
prejema računa.
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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.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:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila:
1.1 za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ
3 mesece)
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
Dokazila:
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece)
ali
Pisna izjava, da za dejavnost ponudnika ni potrebno dovoljenje, v primeru ko za
dejavnost ponudnika ni potrebno posebno
dovoljenje (največ 3 mesece),
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen (največ
3 mesece)
4. Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podat-kih izka-

zati, 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).
6. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti:
Dokazila:
6.1 za pravne osebe (gospodarske družbe):
Obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
(original)
ali
6.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Obrazec BON 1/SP in potrdilo/a o solventnosti poslovne/ih bank/e, s podatki o
blokadah transakcijskega/ih računa/ov v
zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe;
navedeni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
(original).
7. Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Soglasja k podizvajalski oziroma koope-rantski pogodbi (največ 3 mesece)
in
Seznam podizvajalcev podpisan in žigosan s stani ponudnika in podizvajalca (največ 3 mesece).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. ponudnik mora izkazati najmanj 2 kvalitetno in pravočasno opravljeni dobavi in
montaži v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila, v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe, v znesku nad 10,000.000
SIT brez DDV.
Dokazilo:
Seznam opravljenih dobav in montaž v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila, z zneskom, datumom in nazivom
končnega naročnika, vključno z dokazilom
v obliki potrdila – izjave, izdanega s strani
končnega naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo
kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Opombe:
Ponudnik lahko v obrazcu “Seznam
opravljenih del” navede tudi naročila, ki presegajo vrednost.
Nepravilno navedeno naročilo in naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v obliki
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potrdila na priloženem obrazcu, ki bo potrjeval ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne
bo upoštevano.
Kolikor je v eni pogodbi zajetih več različnih dobav, je ponudnik dolžan verodostojno izkazati obseg in višino posamezne
dobave.
Naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v
obliki potrdila, ki bo potrjevalo ponudnikovo
kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne bo upoštevano. Naročnik bo upošteval izključno zaključeno delo
po pogodbi.
9. ponudnik mora za dobavljeno opremo nuditi naslednje garancijske roke: za
arhivske regale na tirnicah 60 mesečni garancijski rok; za ostalo opremo 24‑mesečni
garancijski rok.
Dokazilo:
Potrjena izjava ponudnika o zagotavljanju garancijskih rokov.
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.
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: 430-147/2006, zap.
št. J N: ODOPRSTA-30/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 9. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 9.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritož-bene
postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve, ki
so ponudnikom znane ali bi mu morale biti
znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si,���������������������������
tel. +386/1/478-85-64, in-
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ternetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-21501/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Mavrica Brežice, kontaktna oseba: Ana
Kupina, Šolska ulica 5, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-13-70, elektronska pošta:
vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JN/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega blaga po sklopih za šolsko leto 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Mavrica Brežice,
Šolska ulica 5, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
3,500.000 SIT,
II. sveže meso: 5.500.000 SIT,
III. mesni izdelki: 1,200.000 SIT,
IV. mleko in mlečni izdelki: 2,500.000
SIT,
V. jajca: 600.000 SIT,
VI. testenine, keksi in zamrznjeni izdelki
iz testa: 800.000 SIT,
VII. splošno prehrambeno blago:
10,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dostava vsak dan med 6. in 8. uro
oziroma glede na naročilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila: 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo predložiti dokumente, ki so našteti v razpisni dokumentaciji.
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: 16. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: za izstavitev računa, mora ponudnik poslati točen naslov
in sedež podjetja ter identifikacijsko številko. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne
dokumentacije na podračun pri UJP Krško:
01209-6030633781, s pripisom »Za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 do
12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Vrtec Mavrica Brežice
Ob-21677/06
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: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-43-36, 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:
Sklop A: Kolesne dvojice 25t s toplotno močno obremenljivimi kolesi za tov.
vagone
Sklop B: Kolesne dvojice 22,5t s toplotno močno obremenljivimi kolesi za
tov. vagone
Sklop C: Monoblok kolesa Ø920 mm za
tovorne vagone
Sklop D: Osi za kolesne dvojice
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Sklop A in B: Centralne delavnice Dobova, Ulica 14. Aprila 23, Dobova.
Sklop C in D: Centralne delavnice Ptuj,
Osojnikova 6, Ptuj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.14.00-6; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: x008-2 x016-1; glavni besednjak,
glavni predmet: 35.23.11.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop A: 375 kpl.: Kolesne dvojice 25 t
s toplotno močno obremenljivimi kolesi za
tov. vagone
Sklop B: 1100 kpl.: Kolesne dvojice 22,5t
s toplotno močno obremenljivimi kolesi za
tov. vagone
Sklop C: 800 kosov: Monoblok kolesa
Ø920 mm za tovorne vagone
Sklop D: 600 kosov: Osi za kolesne dvojice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: največ 12 mesecev od dneva sklenitve pogodbe oziroma do zadnje
dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki, ki bo ponudil vse sklope mora predložiti bančno garancijo v višini 55,000.000 SIT,
z veljavnostjo do 29. 11. 2006.
V primeru, da bo ponudnik ponudil le
posamezne sklope pa mora predložiti bančno garancijo za posamezni sklop in sicer
v višini:
Sklop A: 15,000.000 SIT
Sklop B: 25,000.000 SIT
Sklop C: 10,000.000 SIT
Sklop D: 5,000.000 SIT
z veljavnostjo do 29. 11. 2006.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila: minimalni rok plačila = 90 dni od dneva
dobave.
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 pristojnem sodišču ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. 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;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
7. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) dovoljenje za redno vgradnjo kolesnih
dvojic, s toplotno močno obremenljivimi monoblok kolesi, na vsaj dveh železniških prevozniških podjetjih (v nadaljevanju ŽPP) iz
držav članic EU(za sklopa A in B);
b) dovoljenje za redno vgradnjo toplotno močno obremenljivih monoblok koles na
vsaj dveh železniških prevozniških podjetjih
(v nadaljevanju ŽPP) iz držav članic EU(za
sklop C);
c) referenčna lista vsaj dveh ŽPP iz držav članic EU, katerim so bile v preteklem
letu dobavljene kolesne dvojice s toplotno
močno obremenljivimi monoblok kolesi; toplotno močno obremenljiva monoblok kolesa in osi;
d) dokazilo ustrezne pooblaščene institucije, da so kolesne dvojice s toplotno močno
obremenljivimi kolesi izdelane in preverjene
v skladu z UIC 510-5 in dokazilo, da so
dobavljene kolesne dvojice in močno obremenljiva kolesa izdelana iz materiala istega
dobavitelja kot kolesa za katera je bilo izdano potrdilo skladnosti z UIC 510-5;
8. dobava prve opredeljene količine osi
mora biti izvršena najkasneje do 20. novembra 2006. Ponudnik dobavo potrdi s posebno izjavo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– iz 2. točke – potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti;
– iz 3. točke – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– iz 4. točke – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
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– iz 5. točke – potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila so lahko v originalu ali kopiji in
ne smejo biti starejša od 3 mesecev (velja
za točke od 1 do 4), razen za točko 5, kjer
dokazilo ne sme biti starejše do 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
iz 6. točke – revidirane finančne izkaze
(bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje
leto pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– iz točke 7a) – dovoljenje za redno
vgradnjo kolesnih dvojic, s toplotno močno obremenljivimi monoblok kolesi, na vsaj
dveh železniških prevozniških podjetjih (v
nadaljevanju ŽPP) iz držav članic EU(za
sklopa A in B);
– iz točke 7b) – dovoljenje za redno vgradnjo toplotno močno obremenljivih monoblok koles na vsaj dveh železniških prevozniških podjetjih (v nadaljevanju ŽPP) iz
držav članic EU(za sklop C);
– iz točke 7c) – referenčna lista vsaj
dveh ŽPP iz držav članic EU, katerim so bile
v preteklem letu dobavljene kolesne dvojice
s toplotno močno obremenljivimi monoblok
kolesi; toplotno močno obremenljiva monoblok kolesa in osi;
– iz točke 7d) dokazilo ustrezne pooblaščene institucije, da so kolesne dvojice s
toplotno močno obremenljivimi kolesi izdelane in preverjene v skladu z UIC 510-5 in
dokazilo, da so dobavljene kolesne dvojice
in močno obremenljiva kolesa izdelana iz
materiala istega dobavitelja kot kolesa za
katera je bilo izdano potrdilo skladnosti z
UIC 510-5.
III.2.1.4) Pogoj dobave osi – obvezna
dokazila:
– iz 8. točke – izjava o dobavi prve
opredeljene količine osi najkasneje do
20. 11. 2006.
Ponudnik dobavo potrdi s posebno izjavo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: številka obvestila v kazalu
UL: Uradni list RS, št. 77 z dne 21. 7. 2006,
Ob‑21213/06.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Sklop A, B:
1. cena 		
max. 81 točk
2. kakovost izdelka
max. 17 točk
3. rok plačila 		
max. 2 točki
Sklop C:
1. cena 		
max. 84 točk
2. kakovost izdelka
max. 14 točk
3. rok plačila 		
max. 2 točki
Sklop D:
1. cena 		
max. 93 točk
2. kakovost izdelka
max. 5 točk
3. rok plačila 		
max. 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 28. 8. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila na transakcijski
račun št. 02923-0019346887 pri NLB d.d.,
Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni račun NLB d.d., Trg republike 2,1520
Ljubljana, 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: do 29. 8. 2006 do
9. 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 29. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 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: 20. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 116/06
Ob-21696/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Zdravko Kirn, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61, faks
05/714-12-84, elektronska pošta: zdravko.
kirn@ilirska.bistrica.si, internetni naslov:
www.ilirska-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica,
kontaktna oseba: Vojko Mihelj, Gregorčičeva ulica 8, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
tel. 05/710-08-30, faks 05/710-08-32, elektronska pošta: zdib.dir@siol.net.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in montaža novega teledirigiranega rentgenskega aparata.
Podroben opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica, Gregorčičeva ulica 8, 6250 Ilirska
Bistrica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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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;
– izjavi banke o izdaji garancij za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 70% v 30 dneh po dobavi opreme,
– 30% v 30 dneh po montaži in poskusnem zagonu.
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-1UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem državnem
organu in dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnanih davkih in obveznostih;
– potrdilo, da ponudnik ni bil blokiran v
zadnjih šestih mesecih;
– izjava o zavezanosti k revidiranju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov;
– izjava o izpolnjevanju obveznosti v
zvezi z varstvom pri delu;
– dokazilo o zagotovljenem servisu.
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: 430-68/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 01238-0100016470, odprt pri Upravi za
javne prihodke Postojna, z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– predstavnik ponudnika mora predložiti
pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006 ob
14. uri, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; sejna soba I/1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: vse ostale podrobnosti in vzorci dokumentov so v razpisni
dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Občina Ilrska Bistrica
Ob-21698/06
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: izdelava in dobava notranje opreme
za potrebe UE Novo mesto in inšpekcijskih
služb v Novem mestu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Novo mesto.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava in dobava notranje opreme za potrebe UE Novo mesto in inšpekcijskih služb v Novem mestu,
Šifra 430-125/2006, zap. št. JN.: ODOPRNM-31/2006.
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:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT.
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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.
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
50,000.000 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.
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 430-125/2006,
zap. št. JN.: ODOPRNM-31/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 9. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 29. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 9.
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 komi-
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sija 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:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-537/2006
Ob-21699/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila:: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 352/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vojaških daljnogledov.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti vzorec
ponujenega blaga, ki mora v celoti izpolnjevati tehnične zahteve naročnika, sicer se
ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33431000-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: daljnogled vojaški: 482 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne do
realizacije posla.
Rok za dobavo:
– 182 kosov daljnogledov do 15. 11.
2006,
– preostalih 300 kosov pa ne pred decembrom 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
30. 10. 2006,
– predložiti izjavo banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-

veznosti in izbrani ponudnik bo moral predložiti naročniku v 10ih dneh po sklenitvi
pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% od skupne
vrednosti pogodbe brez DDV in bo morala
veljati še 30 dni od predvidenega zadnjega
roka dobave,
– predložiti izjavo banke o izdaji bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku in izbrani ponudnik bo moral priložiti naročniku ob predaji blaga garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
2% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV,
veljavno še 30 dni po izteku garancijskega
roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: – za pravne osebe (gospodarske družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega
registra podjetja ali druge ustrezne evidence;
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik) – sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki): izpis AJPES o vpisu v Poslovni
register Slovenije, ne starejši od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe,
– 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;
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Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
– ��������������������������������������
da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben.
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdani v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdan v letu 2006
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdani v letu 2006.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati, da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da
ni imel blokiranega transakcijskega računa
v preteklih 6 mesecih do vštevši (vključno
z) dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je priložil poročilo pooblaščenega
revizorja (priloži v primeru, da je skupna
vrednost ponudbe večja od 50,000.000 SIT
brez DDV), da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15
dni od datuma določenega za predložitev
ponudb,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi
(tehnična
opremljenost,
skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi
za ugotavljanje kakovosti) za kakovostno
realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo: podpisana izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
– da ponujeno blago ustreza tehničnim
in ostalim zahtevam naročnika, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika),
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da je priložil zahtevane izjave banke in
bančno garancijo,
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– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano Ponudbo – cene,
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano izjavo o dobavnem roku,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
– da ima priložene tehnične podatke za
ponujeno blago: specifikacije proizvajalca
iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh
tehničnih zahtev naročnika + specifikacije
v slovenščini + vzorec ponujenega blaga +
navedba servisa za ponujeno blago v RS.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Meila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna vrednost ponudbe: utež –
80 točk,
2. garancijski rok: utež – 20 točk.
V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-537/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom
(z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 352/2006-ODP) na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 28. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 13. uri, Ministrstvo za obrambo, Direk
torat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 2.3.-1766/06
Ob-21731/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Županc, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-28-29,
faks +386/1/291-29-31, elektronska pošta:
joze.zupanc@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: Holding Slovenske železnice d.o.o., PE Investicije, kontaktna oseba:
Helena Mlakar, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-42-03,
faks +386/1/291-48-22, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Holding Slovenske železnice d.o.o., PE
Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-42-03, faks
+386/1/291-48-22,
elektronska
pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
47/2006 – TP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
3 kom vlačilec sedlasti min 330 kW
(min 440KS)
1 kom kamion nosilnosti min 7 t z dvižno rampo, ADR
2 kom polpriklopnik 27 t 3 osi s cerado
1 kom polpriklopnik 27 t 3 osi s cerado in muldo za prevoz kolutov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana (DDP - Delivery
Duty Paid) »INCOTERMS« - Mednarodna
trgovinska zbornica, Paris, verzija 2000.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34140000-0; glavni besednjak, glavni predmet: 34223100-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
3 kom vlačilec sedlasti min 330 kW (min
440KS),
1 kom kamion nosilnosti min 7 t z dvižno
rampo, ADR,
2 kom polpriklopnik 27 t 3 osi s cerado,
1 kom polpriklopnik 27 t 3 osi s cerado in
muldo za prevoz kolutov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 120 dni od dneva sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2,800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 90 dni po uspešnem prevzemu blaga
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: pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, samostojno dobavitelj,
dobavitelj s poddobavitelji.
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 pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 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,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. 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,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz poglavja G razpisne dokumentacije »Tehnične
zahteve – Vprašalnik za cestna vozila«.
8. dobavni rok ne sme biti daljši od
120 dni,
9. Ponudnik mora ponuditi naslednje garancije:
– splošno garancijo najmanj 24 mesecev,
– garancijo za prerjavenje karoserije prevoznega sredstva minimalno 6 let.
Vsi garancijski roki morajo biti brez omejitve prevoženih kilometrov.
10. Ponudnik mora zagotavljati servisiranje prevoznega sredstva v lastnih oziroma
pooblaščenih servisnih centrih na področju
Republike Slovenije in na področju EU za
obdobje najmanj 10 let.
11. Rok za rešitev reklamacije ne sme
biti daljši od petih dni od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb,
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, samostojni podjetniki
pa predložijo potrdilo, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi davčnega urada – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco-dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb,
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirani finančni izkazi (bilanca
stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto
pred dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti finančni izkazi potrjeni s strani
AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. podpisana lastna izjava ponudnika, da
v celoti izpolnjuje razpisane tehnične zahteve ter izpolnjeni Vprašalnik,
8. izpolnjen Obrazec ponudbe,
9. izpolnjen Obrazec ponudbe,
10. Podpisana izjava ponudnika in Seznam pooblaščenih servisev,
11. Izpolnjen Obrazec ponudbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. Cena
Pri tem merilu se bo primerjala skupna
ponudbena cena iz obrazca ponudbe. Največje možno število prejetih točk pri tem
merilu je 86 točk.
Ponudba z najnižjo skupno ceno (Cmin)
prejme maksimalno število točk, to je 86
točk.
Število točk za ostale ponudbe (C) se
izračuna po formuli:
		
C min
TC = 86 * ––––––––––––––––
		
C
2. Čas garancije
Čas garancije mora biti podan brez omejitve prevoženih kilometrov.
Pri tem merilu se ocenjuje čas splošne
garancije in čas garancije za prerjavenje
karoserije.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu je 6 točk (4 točke za čas splošne garancije, 2 točka za čas garancije za
prerjavenje).
Čas splošne garancije (max 4 točke):
– od vključno 42 mesecev in več: 4 točke,
– od vključno 36 mesecev do 42 mesecev:
2,5 točke,
– od vključno 24 mesecev do 36 mesecev:
1 točka.
Čas garancije za prerjavenje karoserije
(max 2 točka):
– od vključno 144 mesecev in več: 2 točki
– od vključno 102 mesecev do 144 mesecev: 1 točka
– od vključno 72 mesecev do 102 meseca:
0,5 točke.
3. Cena vzdrževanja
Merilo je cena servisnih storitev in vgrajenih materialov. Največje možno število
prejetih točk pri tem merilu je 8 točk.
Pri tem merilu se bo upoštevala cena iz
ponudbenega predračuna – vrednost servisnih storitev in vgrajenih materialov do
200.000 prevoženih km, in sicer skupna
cena z vključenim DDV.
Ponudba z brezplačnimi servisnimi storitvami in vgrajenimi materiali do 200.000 km
prejme 8 točk.
Ponudba z najnižjo ceno servisnih storitev in vgrajenih materialov (CSmin) prejme 5
točk. Število točk za cene servisnih storitev

in vgrajenih materialov (CS) ostalih ponudb
se izračunajo po formuli:
		
CS min
TCS = 5 x ––––––––––––––
		
CS
V primeru, da po analizi ponudb dve
pravilni in samostojni ponudbi dosežeta
enako najvišje število točk, bo naročnik
med njima izbral tisto ponudbo, ki ima
nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 15.000 SIT na transakcijski račun
štev. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.,
sklic na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba
115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
Številka
TRR
v
obliki
IBAN-a
SI56029230019346887. Naziv in naslov banke: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana. Koda
SWIFT oziroma BIC banke: LJBASI2X.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 26. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 12. uri, v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, steklena dvorana.
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: 21. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 2.3.-1767/06
Ob-21732/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Županc, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-28-29,
faks +386/1/291-29-31, elektronska pošta:
joze.zupanc@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: Holding Slovenske železnice d.o.o., PE Investicije, kontaktna oseba:
Helena Mlakar, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-42-03,
faks +386/1/291-48-22, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Holding Slovenske železnice d.o.o., PE
Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-42-03, faks
+386/1/291-48-22,
elektronska
pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.�
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
48/2006 – TP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1 kom viličar dizel motorni 12,5 t
2 kom viličar plinski 1,8 t
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana (DDP- Delivery
Duty Paid) »INCOTERMS« - Mednarodna
trgovinska zbornica, Paris, verzija 2000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
I.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1 kom viličar dizel motorni 12,5 t
2 kom viličar plinski 1,8 t.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 140 dni od dneva sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe menico z menično izjavo v
višini 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 90 dni po uspešnem prevzemu blaga
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: pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, samostojno dobavitelj,
dobavitelj s poddobavitelji.
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 pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 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,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. 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,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz poglavja G razpisne dokumentacije »Tehnične
zahteve – Vprašalnik za prekladalno mehanizacijo«.
8. Dobavni rok ne sme biti daljši od
– 90 dni za plinski viličar 1,8 t,
– 140 dni za dizel viličar 12,5 t.
9. Ponudnik mora ponuditi naslednje garancije:
– splošno garancijo najmanj 24 mesecev.
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Garancijski rok mora biti brez omejitve
opravljenih delovnih ur.
10. Ponudnik mora zagotavljati servisiranje prekladalne mehanizacije v lastnih
oziroma pooblaščenih servisnih centrih na
področju Republike Slovenije za obdobje
najmanj 10 let.
11. Rok za rešitev reklamacije ne sme
biti daljši od štirih dni od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka
za predložitev ponudb,
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo
ne sme biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi davčnega urada- dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje
–Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb,
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal
davke in prispevke, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. podpisana lastna izjava ponudnika,
da v celoti izpolnjuje razpisane tehnične
zahteve ter izpolnjeni Vprašalnik,
8. izpolnjen Obrazec ponudbe,
9. izpolnjen Obrazec ponudbe,
10. podpisana izjava ponudnika in Seznam pooblaščenih servisov,
11. izpolnjen Obrazec ponudbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. Cena
Pri tem merilu se bo primerjala skupna
ponudbena cena iz obrazca ponudbe.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu je 88 točk.
Ponudba z najnižjo skupno ceno (Cmin)
prejme maksimalno število točk, to je
88 točk.
Število točk za ostale ponudbe (C) se
izračuna po formuli:
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Cmin
TC = 88 x ––––––––––––––
		
C
2. Čas garancije
Čas garancije mora biti podan brez omejitve opravljenih delovnih ur, pri tem merilu
se ocenjuje čas splošne garancije.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu so 4 točke.
– od vključno 42 mesecev in več 4 točke,
– od vključno 36 mesecev do 42 mesecev
2,5 točki,
– od vključno 24 mesecev do 36 mesecev
1 točka.
3. Cena vzdrževanja
Merilo je cena servisnih storitev in vgrajenih materialov (vključno z gumami) do
opravljenih 5000 delovnih ur. Največje možno število prejetih točk pri tem merilu je
8 točk.
Pri tem merilu se bo upoštevala cena iz
ponudbenega predračuna – vrednost servisnih storitev in vgrajenih materialov (vključno z gumami) do 5000 delovnih ur in sicer
skupna cena z vključenim DDV.
Ponudba z brezplačnimi servisnimi storitvami in vgrajenimi materiali do 5000 delovnih ur prejme 8 točk.
Ponudba z najnižjo ceno servisnih storitev in vgrajenih materialov (CSmin) prejme 5
točk. Število točk za cene servisnih storitev
in vgrajenih materialov (CS) ostalih ponudb
se izračunajo po formuli:
		
CSmin
Tcs = 5 x –––––––––––––––––––
		
CS
V primeru, da po analizi ponudb dve
pravilni in samostojni ponudbi dosežeta
enako najvišje število točk, bo naročnik
med njima izbral tisto ponudbo, ki ima
nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila, potrdilo o nakazilu
zneska 15.000 SIT na transakcijski račun
štev. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.,
sklic na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba
115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
Številka
TRR
v
obliki
IBAN-a
SI56029230019346887. Naziv in naslov banke: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana. Koda
SWIFT oziroma BIC banke: LJBASI2X.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 12. uri, v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, steklena dvorana.
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: 21. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-21741/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaknta(‑e) točka(‑e): Skupina za javna
naročila, tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: oprema za rekonstruirano pralnico.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: dobava, montaža splošne
opreme,
– sklop 2: dobava, montaža in zagon
tehhnološke opreme,
– sklop 3: dobava, montaža in zagon
Informacijskega sistema.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29000000, dodatni predmet(‑i): 30231200,
32500000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: splošna oprema
1) Kratek opis: elementi opreme, izdelani
po naročilu; serijsko pohištvo; aparati; sanitarna in garderobna oprema; vogalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 75 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: tehnološka oprema
1) Kratek opis: tehnološka oprema pralnice; vozički; tehnološka oprema delavnic;
tehnološka oprema Oddelka za biomedicinsko tehniko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 105 dni od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: informacijski sistem
1) Kratek opis: računalniška oprema, telefonija.
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2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 30231200,
dodatni predmet(‑i): 32500000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 75 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
105 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. da ima garancijo za resnost ponudbe
v višini, in sicer:
– 1,000.000 SIT za sklop 1,
– 3,000.000 SIT za sklop 2,
– 1,000.000 SIT za sklop 3.
Garancija mora veljati do 12. 4. 2007.
Opomba:
V primeru prijave na več sklopov, lahko
ponudnik predloži eno bančno garancijo za
resnost ponudbe v skupnem znesku zahtevanih višin bančnih garancij za posamezen
sklop;
2. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
obojestranskega podpisa primopredajnega
zapisnika in pravilne izstavitve računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
4. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdajata
pristojni:
5.1 davčni urad in
5.2 carinski urad.
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudbe.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
I. BON-2 ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta

v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin opreme, ki je opredeljena v
projektu PZR, PZI (Načrt notranje opreme,
popis del, ki ga je izdelalo podjetje Komunaprojekt, d.d., iz Maribora) ter v »Specifikaciji zahtev naročnika«, (za sklope katere
ponuja);
8. izjava, da nudi 75‑dnevni plačilni rok
od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika;
9. izjava, da bo dostava opreme ddp
Splošna bolnišnica Maribor- razloženo in
montirano v prostore naročnika;
10.1 izjava, da zagotavlja dobavo in
montažo opreme v roku 75 dni od sklenitve
pogodbe (velja za sklop 1);
10.2 izjava, da zagotavlja dobavo, montažo in zagon opreme v roku 105 dni od
sklenitve pogodbe (velja za sklop 2);
10.3 izjava, da zagotavlja dobavo, montažo in zagon opreme v roku 75 dni od sklenitve pogodbe (velja za sklop 3);
II. izjava, da zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis za
dobavljeno opremo;
12. izjava, da zagotavlja odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila ter
maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak;
13. izjava, da zagotavlja šolanje naročnikovega osebja za pravilno uporabo opreme
(velja za sklop 2);
14. izjava, da nudi najmanj 12-mesečno
garancijo za dobavljeno opremo;
15. izjava, da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po izteku garancijske dobe;
16. da ima CE certifikat s katerimi izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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: 11. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije, faks 02/33-11-533.
Razpisno dokumentacijo je treba vplačati
na podračun EZR št. 01100-6030278185, s
pripisom za RD: oprema za rekonstruirano
pralnico.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2006.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 9.
2006 ob 11. uri; Mala konferenčna predavalnica v 16. etaži kirurške stolpnice.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21831/06
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,
kontaktna oseba: Anton Kaplan, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/30-77-279, faks 01/43-30-409, elektronska pošta: anton.kaplan@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: direkcija-014/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniške opreme
za poslovne prostore v podstrešni etaži
poslovne stavbe naročnika na naslovu
Miklošičeva 24 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: poslovna stavba naročnika
na naslovu Miklošičeva 24 v Ljubljani.
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 pisarniške opreme se vrši na
osnovi načrta opreme (Priloga 3/A) in popisa opreme (Obrazec 3).
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
(Obrazec 10),
– izjava ponudnika o predložitvi podaljšane bančne garancije za resnost ponudbe
(Obrazec 11),
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in za odpravo napak v garancijskem roku
(Obrazec 12),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 12/A),
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku (Obrazec 12/B).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni minimalni rok za plačilo računa je
30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet naročila,
– 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 ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
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– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja,
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež,
– da ponudnik pravočasno poravnava
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki dokazuje, da je ponudnik registriran za dejavnost, katere predmet je javno
naročilo,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in
Izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku (Obrazec 7) ali namesto tega obrazca potrdila vseh kazenskih oddelkov v Republiki Sloveniji, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki dokazuje, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in Izjava ponudnika, da ni uveden postopek prenehanja njegovega poslovanja
(Obrazec 8),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja po
6. členu Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov, 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 javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih (Obrazec 9).
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. skupna ponudbena cen,
2. rok izvedbe del.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija-014/06-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 13. uri, sedež naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, sejna soba 140/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: 21. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 430-297/2006
Ob-21877/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. ++386/1/428-40-54, e‑pošta: jr@mnz.
si, faks ++386/1/429-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo telekomunikacijske opreme za povezavo primarnega
in sekundarnega računalniškega centra Policije, 430-297/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave blaga
je Generalna policijska uprava, Štefanova
2, Ljubljana, Policijska uprava Novo mesto,
Ljubljanska cesta 30 in kolokacija RTP Kočevje, Cesta na trato 6, Kočevje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava telekomunikacijske opreme za povezavo primarnega in sekundarnega računalniškega centra Policije, izvedba funkcionalnega preizkusa v ciljni postavitvi pri ciljni
obremenitvi Installation Verification Test

IVT (v nadaljevanju izvedba IVT), namestitev in integracija predmetne opreme
ter izvedba šolanja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega razpisa je dobava telekomunikacijske opreme za povezavo primarnega in sekundarnega računalniškega
centra Policije, izvedba funkcionalnega preizkusa v ciljni postavitvi pri ciljni obremenitvi
Installation Verification Test IVT (v nadaljevanju IVT), namestitev in integracija predmetne opreme ter izvedba šolanja.
Telekomunikacijska oprema obsega:
1. Modularni prenosni sistem Cisco ONS
15454, 2 kosa.
2. Optični ojačevalnik na kolokaciji,
1 kos.
3. FICON stikalo Cisco MDS9216i,
4 krat.
Podroben opis in ostale zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
135,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
105 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan
od datuma prejema računa. Račun izstavi
ponudnik – izvajalec na podlagi potrjenega
dokumenta o uspešnem prevzemu opreme,
izvedbi IVT, namestitvi in integraciji ter 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 oziroma samostojni podjetniki izpis iz poslovnega registra,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o kadrih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
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III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-297/2006.
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: 5. 9. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43029706, 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: 6. 9. 2006 do
15. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 9.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PSF 0411 Schengenski izvedbeni
načrt.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno

strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
Opomba: v točki II/3 Trajanje naročila
ali rok za zaključek je podan skrajni rok.
Najkasnejši rok za dobavo blaga je 60 dni
od sklenitve pogodbe, najkasnejši rok za
izvedbo IVT, namestitev in integracijo predmetne opreme ter izvedbo šolanja pa 45 dni
po dobavi opreme.
Opomba:
Zahteva po točno določeni opremi temelji na tretjem 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.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-290/2006
Ob-21878/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. ++386/1/428-40-54, e‑pošta: �����������
jr@mnz.si,�
faks ++386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nadgradnjo diskovnih podsistemov IBM ESS, št.
430-290/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave blaga
je Generalna policijska uprava, Štefanova
2, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava in namestitev nadgradnje diskovnih podsistemov IBM ESS.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega razpisa je dobava in
namestitev nadgradnje diskovnih podsistemov IBM ESS.
Dobava in namestitev nadgradnje diskovnih podsistemov IBM ESS obsega:
1. Nadgradnja primarnega diskovnega
podsistema IBM ESS 2105-800 (serijska št.
7526766).
2. Nadgradnja sekundarnega diskovnega podsistema IBM ESS 2105-800 (serijska
št. 7526765).
Podroben opis in ostale zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 70,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo 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 datuma prejema računa. Račun izstavi
ponudnik – izvajalec na podlagi potrjenega
dokumenta o uspešnem prevzemu in namestitvi opreme.
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.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja oziroma samostojni podjetniki izpis iz poslovnega registra,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o kadrih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-290/2006.
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: 1. 9. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43029006, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 9.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PSF 0411 Schengenski izvedbeni načrt, PSF 0511 Schengenski izvedbeni
načrt.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
Opomba:
Zahteva po točno določeni opremi temelji na tretjem 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.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-21955/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba:
Janez Čač, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-00, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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: MŠŠ-HW1/2006-4301-2/2006.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme za potrebe vrtcev,
osnovnih šol, srednjih šol, zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaških
domov, višjih šol, glasbenih šol, ljudskih
univerz v Republiki Sloveniji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije dobav so po
sklopih in količinah definirane v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.30.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: Sklop 1: osebni računalniki z LCD monitorji.
3) Obseg ali količina: 1337 kosov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.33.00-8; dodatni predmet, glavni besednjak: 33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: sklop 2: osebni računalniki z LCD monitorji.
3) Obseg ali količina: 1336 kosov.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.30.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: sklop 3: osebni računalniki z LCD monitorji.
3) Obseg ali količina: 1337 kosov.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.30.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: sklop 4: osebni računalniki z LCD monitorji.
3) Obseg ali količina: 1335 kosov.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.30.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: sklop 5: zmogljivi osebni
računalniki z LCD monitorji.
3) Obseg ali količina: 834 kosov.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.33.00-8.
2) Kratek opis: sklop 6: prenosni računalniki.
3) Obseg ali količina: 1132 kosov.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.45.21.00-4.
2) Kratek opis: sklop 7: projektorji.
3) Obseg ali količina: 925 kosov.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.45.10.00-6,
dopolnilni
besednjak:
H007-3.
2) Kratek opis: sklop 8: digitalni fotoaparati.
3) Obseg ali količina: 524 kosov.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.23.30.00-8.
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2) Kratek opis: sklop 9: videokonferen-

3) Obseg ali količina: 32 kosov.
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: predmetno javno naročilo sestavljajo:
– sklop 1: 1337 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 2: 1336 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 3: 1337 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 4: 1335 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 5: 834 zmogljivih osebnih računalnikov z LCD monitorji,
– sklop 6: 1132 prenosnih računalnikov,
– sklop 7: 925 projektorjev,
– sklop 8: 524 digitalnih fotoaparatov,
– sklop 9: 32 videokonferenc.
Seznam količin in lokacij vzgojno-izobraževalnih zavodov je opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če skupna vrednost ponudbe (vrednost
ponudbe je vsota vrednosti vseh ponujenih
sklopov ponudnika) presega 30,000.000 SIT
brez DDV, potem mora ponudnik predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini vsaj 8% vrednosti ponudbe brez DDV.
Če tako izračunan znesek preseže višino
40 mio SIT zadošča, da ponudnik predloži
bančno garancijo v višini 40 mio SIT.
Izbrani ponudnik bo moral pod pogoji iz
razpisne dokumentacije predložiti finančna
zavarovanja za dobro izvedbo posla in za
zavarovanje garancijskih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji in
način financiranja je podrobneje opredeljen
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: konzorcijska pogodba (pogodba o skupnem nastopanju).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) Na poslovnem področju:
1. Iz zahtevane ponudbene dokumentacije mora biti razvidno, da ponudnik posluje
v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudnik ima poravnane davčne
obveznosti. Ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih (V).
2. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidna registracija za dejavnosti, ki so
predmet javnega naročila (izdelava, prodaja
oziroma servis opreme) in obrtno dovoljenje, če ga ponudnik za opravljanje storitev
potrebuje (K).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2003 do vključno 2006, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s po-

dročja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni (V).
4. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane (V).
5. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: Ponudnik mora kakovost svojega poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom
(ISO serija 9000 s področja predmeta javnega naročila ali celotnega poslovanja) ali
z internim aktom, iz katerega je razviden
nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov,
oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki so predmet ponudbe (kot npr. poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak
ipd). Dokument, ki izkazuje postopek pridobivanja certifikata ISO serije 9000 skupaj
z osnutkom poslovnika kakovosti, zadošča
kot dokument kakovosti opravljanja razpisanih storitev. Dokazila o kakovosti posamezne dobave, instalacije ali izvedbe ponudnika oziroma dokazila o kakovosti ponujene
opreme ne štejejo za ustrezna dokazila za
izpolnjevanje tega pogoja, saj z nadzorom
nad kakovostjo poslovanja nimajo neposredne povezave (K).
6. Posebni pogoj za sklope 1 do vključno
6: Poslovanje na razpisanem področju, kar
ponudnik izkaže z naslednjimi referencami: ponudnik mora izkazati, da je od 1. 1.
2003 do dneva oddaje ponudbe dobavil in
da garancijsko vzdržuje ali je garancijsko
vzdrževal (dobava in vzdrževanje sta kumulativen pogoj) vsaj količino ponujene vrste
opreme (osebni računalniki) katerekoli blagovne znamke oziroma proizvajalca (velja
za sklope 1 do vključno 5, za sklop 6 pa
mora ta količina znašati vsaj 300 kosov).
Iste reference ne morejo šteti kot ustrezne
za več sklopov (K).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad ponudnikovih poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih (V).
2. Predloženo pozitivno mnenje pooblaščenega neodvisnega revizorja, ki ne sme
biti starejše od 15 dni od roka za oddajo
ponudb – mnenje so dolžni predložiti ponudniki v primeru, če je skupna ponudbena
vrednost nad 50 mio SIT brez DDV (V).
3. Za vsak ponujeni sklop: finančno sposobnost izvedbe posla ponudnik dokaže
tako, da predloži načrt financiranja posla,
ki ga sestavi sam ponudnik ter doda spremljajoča verodostojna dokazila s katerimi
izkaže, da je sposoben pokriti stroške dobave od naročila po pogodbi z naročnikom
do prejema plačila s strani naročnika in uporabnika. Načrt financiranja lahko pokriva tudi
več ponujenih sklopov (K).
4. Ponudnik se strinja s finančnim načrtom naročnika po katerem 50% vrednosti celotnega predmeta javnega naročila
poravnajo vzgojno-izobraževalni zavodi,
preostalih 50% obveznosti pa bo poravnalo Ministrstvo za šolstvo in šport, oba
naročnika pa bosta poravnala obveznosti
po dinamiki skladno z določili razpisne dokumentacije (K).
C) Na področju kadrov:
Vsi pogoji se nanašajo na prijavljene zaposlene s področja ponudbe, ki jih kot take
prizna naročnik.
1. Za vse sklope: Redno zaposleni kadri
morajo imeti ustrezno strokovno izobraz-
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bo in funkcionalna znanja za opremo, ki je
predmet prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem javnem naročilu. Kot ustrezna
strokovna izobrazba šteje vsaj IV. stopnja
izobrazbe. Posamezni zaposleni se lahko
upošteva za en sklop ponudbe (posamezen
zaposleni ne more hkrati opravljati servisne
dejavnosti na več področjih in/ali lokacijah
hkrati) (K).
2. Za vse sklope: Vsak zaposlen, ki šteje
za usposobljenega po tem javnem naročilu
mora imeti 2 leti delovnih izkušenj na področju predmeta javnega naročila – servisiranje
računalniške opreme – kjerkoli, ne nujno pri
ponudniku (K).
Posebna pogoja, ki veljata za vsakega
od sklopov 1 do vključno 5 (dobava in garancijsko vzdrževanje opreme):
Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke (tista, ki je pred prodajo ne
dograjuje – fizično ne posega v notranjost
računalnika):
3. Za potrebe garancijskega vzdrževanja mora imeti ponudnik za sklope od 1 do
4 zaposlenih 10 redno zaposlenih kadrov,
za sklop 5 pa 8 redno zaposlenih kadrov,
ki izpolnjujejo splošne pogoje. Od teh morajo 4. redno zaposleni kadri izpolnjevati
pogoj funkcionalne izobrazbe: kot ustrezna
funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme
tehnologije, ki jo ponudnik ponuja (osebni
računalniki ali strežniki). Upoštevani bodo
certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od 1. 1. 2003. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje
oziroma uspešno zaključeno izobraževanje.
Zgolj potrdila o udeležbi (t.im. Certificate of
Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj (K).
Če ponudnik ponuja opremo lastne blagovne znamke ali opremo tuje blagovne
znamke, ki jo pred prodajo dograjuje (fizično
posega v notranjost računalnika):
4. Za potrebe garancijskega vzdrževanja
in montaže oziroma dograditev mora imeti
ponudnik za sklope od 1 do 4 zaposlenih 14
redno zaposlenih kadrov, za sklop 5 pa 11
redno zaposlenih kadrov, ki izpolnjujejo splošne pogoje. Od teh mora 6 redno zaposlenih
kadrov izpolnjevati pogoj funkcionalne izobrazbe: kot ustrezna funkcionalna izobrazba
šteje certifikat oziroma šolanje kateregakoli
proizvajalca/principala opreme tehnologije
(osebni računalniki ali strežniki). Upoštevani
bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo
starejši od 1. 1. 2003. Upoštevani bodo le
certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično
šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi (t.im.
Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Če ponudnik
ponuja kombinacijo (npr. računalnik lastne
blagovne znamke in monitor tuje blagovne
znamke) zadošča izpolnjevanje pogojev za
lastno blagovno znamko (K).
Posebni pogoji za sklop 6 (dobava in
garancijsko vzdrževanje opreme):
5. Za potrebe garancijskega vzdrževanja
mora imeti ponudnik za sklop 6 zaposlenih
9 redno zaposlenih kadrov, ki izpolnjujejo
splošne pogoje. Od teh morajo 4 redno zaposleni kadri izpolnjevati pogoj funkcionalne
izobrazbe: kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme tehnologije, ki jo
ponudnik ponuja (osebni računalniki ali strežniki). Upoštevani bodo certifikati, šolanja
in tečaji, ki ne bodo starejši od 1. 1. 2003.
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Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo
dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila
o udeležbi (t.im. Certificate of Attendance)
ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj
(K).
Posebni pogoj za sklope 7, 8 in 9 (dobava in garancijsko vzdrževanje opreme):
6. Kot ustrezna funkcionalna izobrazba
šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme tehnologije, ki jo ponudnik ponuja. Upoštevani bodo certifikati,
šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od 1. 1.
2003. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma
uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj
potrdila o udeležbi (t.im. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Ponudnik mora za sklop 7 izkazati
3 kadre, za sklopa 8 in 9 pa po 2 kadra s
funkcionalno izobrazbo v tem pogoju (K).
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
vsaj s po 4 prevoznimi sredstvi za sklope
od 1 do vključno 6, s 3 prevoznimi sredstvi
za sklop 7 ter po 2 prevoznima sredstvoma
za ostale sklope za dostop do lokacij za
opravljanje storitev ter prevoz opreme (K).
Pod prevoznim sredstvom je mišljeno zahtevano število prevoznih sredstev za vsakega od ponujenih sklopov v ponudbi (npr.
če ponudnik ponuja sklopa 1 in 2 potrebuje
8 prevoznih sredstev; če ponuja sklopa 7
in 8 skupaj 5 prevoznih sredstev itd.). Isto
prevozno sredstvo se ne more šteti za več
sklopov.
Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke (pogoj velja za vse sklope):
2. Ponudnik s pogodbo za vsak ponujeni
sklop izkazuje dostop do rezervnih delov in
nadomestne opreme na način, ki omogoča
servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih ali ima lastno skladišče nadomestnih delov in rezervne opreme (v tem
primeru je zahtevan v prilogi poleg pogodbe
tudi izpis rezervnih delov s področja predmeta ponudbe ki jih ima ponudnik v svojem
skladišču). Za vsako ponujeno tehnologijo
mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba,
ki zajema dobavo, celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika tehnologije za
prodajo in servis opreme, vključno s pogoji
dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom
pravic (K).
Če ponudnik ponuja opremo lastne blagovne znamke ali opremo tuje blagovne
znamke, ki jo dograjuje (pogoj velja za sklope od 1 do vključno 5):
3. Ponudnik, ki ponuja opremo, ki jo sam
proizvaja/sestavlja – lastna blagovna znamka, mora z dokazili o poslovnih povezavah
(listine) za vse ključne komponente opreme
(ohišje, matična plošča, RAM, disk, procesor, CD enota, tipkovnica, miška; za monitor mora izkazati izpolnjevanje pogoja iz
prejšnje točke) izkazati, da ima ponudnik
dostop do komponent in kakšna so jamstva
v primeru okvare takih komponent. Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke,
ki jo pred prodajo dograjuje, mora poleg
dokazil o poslovnih povezavah predložiti še
pogodbo s proizvajalcem ter izjave oziroma
potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtev
iz priloge 12 (K).
Pogoji za vsak ponujeni sklop:
4. Skladnost opreme s specifikacijami
– ponujena oprema in pripadajoče storitve
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morajo v celoti vsaj izpolnjevati pogoje iz
specifikacij oziroma razpisne dokumentacije
– ponudnik lahko v posameznem elementu
vedno ponudi opremo, ki ima v vseh elementih boljše lastnosti (K).
5. Garancija 36 mesecev za sklope 1 do
vključno 7 ter 24 mesecev za sklopa 8 in 9
(K); opomba: servis na lokaciji – servisni
pogoji so navedeni v krovni pogodbi.
6. Dobavni rok 30 dni za vse sklope. Rok
dobave začne teči z dnem podpisa posamezne adhezijske pogodbe (K).
7. Odprava napake: odzivni čas 1 dan,
odprava napake 5 dni, sicer začasna zamenjava z enakovredno nadomestno opremo
(K).
8. Zamenjava opreme po 45 dneh, v kolikor okvara ni odpravljena ali se ponovi več
kot 2-krat (K).
9. Doba zagotavljanja rezervnih delov
opreme: 5 let (K).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpolnjevanje pogoja pod A 1.: razvidno
iz priloge 3;
– izpolnjevanje pogoja pod A 2.: razvidno
iz izpiska iz sodnega/poslovnega registra ter
obrtnega dovoljenja, če ga ponudnik potrebuje – prilogi 1 in 2;
– izpolnjevanje pogoja pod A 3.: razvidno
iz obrazca prijava ali evidence naročnika;
– izpolnjevanje pogoja pod A 4.: razvidno
iz potrdila Ministrstva za pravosodje – priloga 5 in podpisane lastne izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjevanje pogoja pod B 1.: razvidno
iz podatkov obrazca BON 1 ali BON 1/P ali
BON 2 oziroma potrdil o solventnosti vseh
poslovnih bank, kjer ima odprte poslovne
račune – priloga 6;
– izpolnjevanje pogoja pod B 2.: razvidno
iz predloženega mnenja pooblaščenega neodvisnega revizorja;
– izpolnjevanje pogoja pod B 3.: razvidno
iz predloženega načrta financiranja posla in
priloge 9;
– izpolnjevanje pogoja pod B 4.: izpolnjevanje pogoja se izkaže s podpisom obrazca
»Izjava«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjevanje pogoja pod A 5.: razvidno
iz obrazca prijava in priloge 7;
– izpolnjevanje pogoja pod A 6.: razvidno
iz obrazca »prijava« ter izpolnjenih in potrjenih referenčnih potrdil oziroma priloženih
pogodb – priloga 11;
– izpolnjevanje pogoja pod C 1.: razvidno iz obrazca prijava in prilog;
– izpolnjevanje pogoja pod C 2.: razvidno iz obrazca prijava;
– izpolnjevanje pogoja pod C 3.: razvidno iz obrazca prijava in priloge 8;
– izpolnjevanje pogoja pod C 4.: razvidno iz obrazca prijava in priloge 8;
– izpolnjevanje pogoja pod C 5.: razvidno iz obrazca prijava in priloge 8;
– izpolnjevanje pogoja pod C 6.: razvidno iz obrazca prijava in priloge 8;
– izpolnjevanje pogoja pod D 1.: razvidno iz obrazca prijava in priloge 14;
– izpolnjevanje pogoja pod D 2.: razvidno iz priloge 12;
– izpolnjevanje pogoja pod D 3.: razvidno iz priloge 12 oziroma pogodbe s proizvajalcem ter izjave oziroma potrdila;
– izpolnjevanje pogoja pod D 4.: razvidno iz obrazcev »Izjava«, »Ponudba in pre-

dračun«, »Konfiguracija« ter priloge 15;
– izpolnjevanje pogoja pod D 5.: razvidno iz obrazca ponudba in predračun;
– izpolnjevanje pogoja pod D 6.: razvidno iz obrazca ponudba in predračun;
– izpolnjevanje pogoja pod D 7.: razvidno iz obrazca ponudba in predračun;
– izpolnjevanje pogoja pod D 8.: razvidno iz obrazca ponudba in predračun;
– izpolnjevanje pogoja pod D 9.: razvidno iz obrazca ponudba in predračun.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: Naročnik je predhodno že najavil
nabavo razpisane opreme. Roki, ki jih je
določil naročnik za oddajo ponudb, glede
na relativno majhno število sklopov in istovrstno opremo omogočajo pripravo pravilne
ponudbe.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006, Ob-1665/06; UL EU: 2006/S 20-021.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
MŠŠ-HW1/2006-4301-2/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletni
strani naročnika v rubriki javna naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana v sejni sobi, V. 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: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Gradnje
Ob-21910/06
Popravek
V javnem razpisu rekonstrukcija vodovoda in LC št. 041041 Grahovo–Žerovnica,
ki je bil objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 73-74 z dne 14. 7. 2006, Ob-20487/06
se popravi:
Točka III.1/1: Originalna garancija banke
oziroma zavarovalnice, za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije
in temi razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec
št. 8).
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvaliteto
in pravočasno izvedbo del v pogodbenem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki
jo bo izbrani izvajalec moral predložiti v 10
dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja
v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 9).
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem
roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo
bo izvajalec dostavil pred izplačilom končne
situacije. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec
št. 10)
Občina Cerknica
Ob-21911/06
Popravek
V javnem razpisu industrijska cona
Podskrajnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20489/06 se popravi:
Točka III.1/1:
Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice, za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izstavljena v
skladu z vzorcem bančne garancije in temi
razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 8).
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvaliteto
in pravočasno izvedbo del v pogodbenem
roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki
jo bo izbrani izvajalec moral predložiti v 10
dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja
v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 9).
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem
roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo
bo izvajalec dostavil pred izplačilom končne
situacije. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec
št. 10)
Občina Cerknica
Ob-21289/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: janez.h@sentjernej.si,
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) 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: 5/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova vodovoda Gorenja stara vas Gorenji Maharovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gorenja stara vas - Gorenji Maharovec.
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: gradbena in montažna dela pri obnovi vodovoda.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni od uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
1. Ponudniki morajo predložiti pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila, iz katerega mora biti razvidno:
– imenovanje poslovodečega pri izvedbi
javnega naročila,
– medsebojna razmerja ponudnikov,
– pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis pogodbe,
– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni
izvajalec in njihove odgovornosti,
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
2. Izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo.
3. Izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.
4. Dokumente o izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje v postopku oddaje 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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ima veljavno odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja. Če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava ali če je uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila 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;
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– ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem v zadnjih treh letih;
– ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež;
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila;
– ponudnik ni dal zavajajoče podatke;
– ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka, ki je povezana s poslovanjem naročnika.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Izpisek na dan oddaje
naročila ne sme biti starejši od 30 dni;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Izpisek na dan oddaje
naročila ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, iz katerega je razvidno, da ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen. Potrdilo na dan oddaje naročila ne
sme biti starejše od 30 dni;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež. Izpisek na dan oddaje naročila
ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa država, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo na
dan oddaje naročila ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo pristojnih državnih organov,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Potrdilo na dan oddaje naročila ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih. Potrdilo na
dan oddaje naročila ne sme biti starejše
od 30 dni;
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila. Ponudnik
je v zadnjih petih letih kot glavni izvajalec
izvedel vsaj eno investicijo podobnega značaja, katere vrednost je znašala 25 mio SIT
ali več;
– potrdilo, da ponudnik ni dal zavajajoče
podatke;
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– potrdilo/izjava, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ponudnik ekonomsko in
finančno sposoben:
Pravne osebe s sedežem v RS predložijo: potrjena obrazca BON 1 in BON 2
oziroma BON 1P, mnenje pooblaščenega
revizorja bilance stanje in izkaza poslovnega izida za leto 2005 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Potatki
o boniteti poslovanja ponudnika (BON 1)
in podatki o plačilni sposobnosti ponudnika
(BON 2), na dan oddaje ponudbe ne smejo
biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedež v RS predložijo:
– odločbe DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2005 (potrjeno s
strani pristojnega DURS), bilanco stanja in
izkaza poslovnega izida za leto 2005 (iz
davčne napovedi za leto 2005, ki jih potrdi
DURS);
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred oddajo ponudbe ter
podatke o morebitnih blokadah.
Podatki na dan oddaje ponudb ne smejo
biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: seznam opreme, potrebne za
izvedbo del; seznam kadrov, predlaganih za
vodenje in izvajanje; vsaj 3 potrjene reference iz podobnih del v zadnjih 5 letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena,
2. rok za dokončanje del od dneva podpisa pogodbe.
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: 21. 8. 2006.
Cena: 5000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR pri BS
št. 01319-0100015314 s pripisom za razpisno dokumentacijo vodovod Gor. stara vas.
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.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Šentjernej, Trubarjeva
c. 5, 8310 Šentjernej, sejna soba, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Občina Šentjernej

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-21297/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) 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 16/2006 ARHIVI.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del v arhivskih prostorih DURS, po izdelani projektni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije DURS po Sloveniji. Spisek lokacij je v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in instalacijska dela skladno z
izdelano projektno dokumentacijo za prenovo oziroma ureditev arhivskih prostorov
DURS, po posameznih lokacijah. Specifikacije dobav in del s tlorisi in predizmerami so
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT.
Vsebina bančne garancije ne sme bistveno
odstopati od vsebine priloženega vzorca.
Datum in znesek se ne smeta spremeniti,
garancija mora biti brezpogojna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe
pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C
za leto 2005, da imajo v zadnjih 6 mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti in da
na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso
imele dospelih neporavnanih obveznosti. Za
podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo,
– ponudniki morajo, če skupna ponudbena vrednost z DDV presega 50,000.000 SIT,
v ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila porav-

nal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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:
430-62/2006-01111-00.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni
strani naročnika: www.durs.gov.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 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 10. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 9.30; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik lahko po postopku s pogajanji brez predhodne
objave, skladno z 2. točko 89. člena Zakona
o javnih naročilih odda istovrstna dela izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja leta pod
pogojem, da niso pretekla 3 leta od podpisa
prve pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 2.2.-2478/06

Ob-21460/06

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: Hojsak Dušan, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-25-27,
faks 01/291-29-24, elektronska pošta: dusan.hojsak@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana, kontaktna oseba: Dušan Hojsak, Masarykova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-25-27, faks 01/291-29-24, elektronska pošta: dusan.hojsak@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: obnova postajnega perona na
železniški postaji Ljubljana.
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 postajnega perona, ki
vključuje zamenjavo lesenih delov nosilne konstrukcije z jeklenimi.
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 ali 90 dni od uvedbe
v posel, ki se izvede najkasneje 10 dni po
podpisu pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3.000.000 SIT z veljavnostjo 150 dni od roka
za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve
računa oz. situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
kot ponudnik se šteje:
1. samostojni ponudnik,
2. samostojni ponudnik s podizvajalci,
3. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju in
4. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju s podizvajalci.
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 pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, 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,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. 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,
6. da ponudnik v letu 2005 izkazuje pozitivno poslovanje,
7. uspešna izvedba del na vsaj treh 3
objektih v zadnjih treh 3 letih. Posamezen
objekt mora zajemati istovrstna dela kot so
razpisana,
8. ključno osebje in sicer en inženir gradbeništva in dva izučena krovca, ki morajo
imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih – predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Iz točke 1 – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence (lahko fotokopija)
– dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb.
Iz točke 2 – lastna izjava ponudnika
(Obrazec v razpisni dokumentaciji), ki ne
sme biti starejša od 90 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb.
Iz točke 3 – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo
poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Iz točke 4 – potrdilo Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, da ni vpisan
v kazensko evidenco dokazilo ne sme biti

Št.

starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Iz točke 5 – potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in prispevke, kjer ima ponudnik
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Iz točke 6 – bilanca stanja in bilanca
uspeha za leta 2005 (bilance morajo biti revidirane z mnenjem revizijske hiše, v primeru, da je ponudnik zavezan k reviziji letnih
računovodskih izkazov) oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima, davčne napovedi za to leto ali pa predloži BON 1, BON 2,
oziroma bonitetno poročilo, ki ga izda agencija RS za javnopravne evidence in storitve
oziroma ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Iz točke 7 – izpolnjen »Obrazec Reference« iz razpisne dokumentacije. Ponudniki
morajo k izpolnjenem obrazcu predložiti tudi
potrdila referenc izdana s strani naročnikov.
Iz točke 8 – izpolnjeni življenjepisi s poudarkom na referencah pri podobnih delih za vsakega posameznega strokovnega
delavca.
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:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0 do 100 točk. Pri ocenjevanju
bodo uporabljena merila, ki so podana v
nadaljevanju:
Višina ponudbene cene – vplivnost v %:
75%.
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fmin
Fi= ––––––––––––– x 75
fi
Fmin
– najnižja ponudbena vrednost
ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Reference – vplivnost v %: 15%.
Reference morajo biti potrjene s strani
naročnikov gradbenih storitev za istovrstna
dela kot so razpisana. Štejejo le originali,
potrjenih referenc zadnjih treh let pri čemer
mora biti iz potrdila razvidno, da je naročnik
gradbenih storitev zadovoljen z deli.
Št. Reference za istovrstna dela kot so
razpisana:
Št.
1.) 5 ali več referenc
2.) 4 reference
3.) 3 reference

točk
15
10
7

Maksimalno število možnih točk je 15.
Usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost v %: 10%.
Ocenjuje se število redno zaposlenih strokovnjakov gradbene smeri (najmanj inženir
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gradbeništva in dva izučena krovca) in izpolnjenimi pogoji po ZGO-1 za i-tega ponudnika
in njegovih partnerjev oziroma podizvajalcev,
ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in imajo ustrezne reference (navedeni
v obrazcu št. 3.- kadrovska zmogljivost). V
primeru, da so navedeni več kot trije strokovnjaki, se bo upoštevalo Kmax enako 3.
		
ki
Ki = –––––––––– x 10
Kmax
ki – število zaposlenih strokovnjakov
i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo. V primeru, da so navedeni več kot trije
strokovnjaki, se bo upoštevalo Ki enako 3.
Kmax – število zaposlenih strokovnjakov
najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je
imel pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po treh merilih. Pri enakem
številu točk se kot najugodnejša šteje tista,
ki ima nižjo ponudbeno ceno.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.
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 21. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT + 1.000 SIT (DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 02923-0019346 887 sklic
na št. 27 pri NLB d.d., Ljubljana oz. št. TRR v
obliki IBAN-a: SI56029230019346887, koda
SWIFT oz. BIC banke LJBASI2X. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2006 do 10. ure
po lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 4 mesece in/ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2006
ob 11.30, Holding Slovenske železnice
d.o.o., Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, Ljubljana - sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-21464/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba:
Blanka Šmit, C.9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-730, faks
03/56-64-011, elektronska pošta: blanka.
smit@zagorje.si, internetni naslov: www.
zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: IN-TACT d.o.o., Cesta 20. julija
2c, 1410 Zagorje ob Savi, glej prilogo A.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IN-TACT d.o.o., Cesta 20. julija
2c, 1410 Zagorje ob Savi, glej prilogo A.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del - Športni park Izlake.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje,kraj dobave ali izvedbe: Občina Zagorje ob Savi,
KS Izlake.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec
najkasneje 1. 11. 2007.
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: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih
mesečnih situacijah in končni obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika
in sicer v roku 90 dni po potrditvi situacije
oziroma v skladu z dinamiko plačil, ki je
opredeljena v veljavnem načrtu razvojnih
programov Občine Zagorje ob Savi za obdobje 2006-2009.
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 glavnim izvajalcem del.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež.
– Obvezna dokazila za pravne osebe
(gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje (izpisek ne sme biti starejši kot
30 dni).
– Obvezne priloge za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdan s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno obsojen.
Obvezno dokazilo:
– potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje - kazenska evidenca, da ponudniku v preteklih petih letih pred objavo naročila, ni bila izdana pravnomočna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana
pravnomočna sodba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
– Izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
3. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
– Obvezna dokazila za pravne osebe
(gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa, izdana v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
– Obvezna dokazila za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave,stečaja ali likvidacije, razen če je bil kateri od navedenih
postopkov ustavljen s pravnomočno sodno
odločbo oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
Obvezno dokazilo: originalno potrdilo
sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
2. ponudnik mora imeti poravnane
davke,prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima
sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
Obvezno dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi;
3. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben t.j. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem polletju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
oziroma potrdila blokirane transakcijske
račune.
– Obvezna dokazila za pravne osebe
(gospodarske družbe):
a) mnenja in izkazi vseh poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske
račune o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih
(ne starejše od 30 dni),
b) originalni obrazci BON-1 in BON-2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON-2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON-1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,

c) ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno
revizijsko poročilo,
d) izjava ponudnika, da je v zadnjih šestih
mesecih posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
– Obvezna dokazila za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) mnenja in izkazi poslovnih bank, pri
katerih ima ponudnik odprte transakcijske
račune in plačilni disciplini ter sposobnosti ponudnika v zadnjih šestih mesecih (ne
starejše od 30 dni),
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto,
c) izjava ponudnika, da je v zadnjih šestih
mesecih posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. spisek referenc ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela v zadnjih treh letih v vrednosti 50 mio SIT ali več, brez DDV
za posamezni objekt nizkih gradenj,
2. spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference.
IV.3.1)Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 621-11/2003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 8. 2006.
Cena: 35.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije z virmanskim dokazilom ali položnico na transakcijski račun
26338-0017831728 IN-TACT d.o.o. Zagorje ob Savi za namen: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na objektu
Športno igrišče Izlake.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 8. 2006 do
10. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: dne 21. 8.
2006 ob 11. uri v sejni sobi na sedežu
Občine Zagorje ob Savi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na naslovu Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
pri Blanki Šmit na osnovi pisnih vprašanj
oziroma vprašanj po telefaksu, ki bodo prispela najkasneje pet dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo po-
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sredovani vsem, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo. Investitor se ne zavezuje
izbrati izvajalca. Ponudniki nimajo nobene
pravice do odškodnine iz naslova priprave
in izdelave razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 352-05
Ob-21465/06
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, elektronski pošta: milan.
sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: kot v točki I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: kot v točki I.1.
I. 4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: kot v
točki I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: vodovodno omrežje za
naselje Selo–Fokovci, II faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodovodno omrežje za naselje Selo–Fokovci, II faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Selo in Fokovci.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija 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 60 dni.
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 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: 352-05.
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: 14. 8. 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 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: 16. 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: 18. 7. 2006.
Občina Moravske Toplice
Ob-21466/06
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:
preplastitev ceste R3-665/6643 Grčarice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0643 cesta R3-655
Dolenja vas–Gotenica–Kočevska Reka.
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 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
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
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njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila.
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 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: 22. 8. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 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
130,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 60-2219/05
Ob-21467/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Kolenc, Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-480,
faks 07/39-32-505, elektronska pošta:
sonja.kolenc@komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja črpališča na vrtini GDV-1/2000 V
Gorenjih Dolah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gorenje Dole v Občini
Škocjan.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
črpališča na vrtini GDV-1/2000 v Gorenjih
Dolah zajema: gradbena dela in strojne inštalacije za črpališče, dela za priklop na
elektroenergetsko omrežje ter MRO in procesno vodenje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednost, bančna 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: rok
plačila v 90 dneh po potrditvi mesečne situacije (90% izplačila), 10% zadržanega
zneska se izplača z virmanom v roku 30
dni po podpisanem zapisniku o uspešno
opravljenih delih.
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 zah-

tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem,
– da je ponudnik ekonomsko, finančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je premet razpisa,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri
sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1, BON 1/P ali BON2 ki
odraža ponudnikovo aktualno stanje,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– mnenje pooblaščenega revizorja predloženo pred podpisom pogodbe, ki bo potrjevalo da ima ponudnik knjigovodsko izkazano, da je poravnal vse obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ne starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– potrjene reference (vsaj ena) o kvalitetno opravljenih tovrstnih vodovodnih
objektov (črpališča in vodohrani, v višini
vsaj 20,000.000 SIT brez DDV, izdanih s
strani naročnikov (investitorjev), ne starejše
od zadnjih petih let, v originalu ali notarsko
overjeni kopiji,
– seznam kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju
del po vrsti in stopnji izobrazbe,
– navedbo ponudnikovega odgovornega
vodjo del, z dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter reference za vsaj en tovrstni vodovodni
objekt (vodohran ali črpališče) v višini vsaj
20,000.000 SIT brez DDV, pri katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– navedba osnovnih sredstev in opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17.8.2006.
Cena: brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: pooblaščenci ponudnikov, ostali v skladu s prostorskimi zmožnostmi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 11. uri, Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-21469/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Občina Polzela, kontaktna oseba: Magda
Cilenšek, Polzela 8, 3313 Polzela, Slovenija,
tel. 03/703-32-13, faks 03/703-32-23, elektronska pošta: magda.cilensek@polzela.si,
internetni naslov: http://www.polzela.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Polzela, tajništvo občine,
kontaktna oseba: Jerneja Svetko, Polzela 8,
3313 Polzela, Slovenija, tel. 03/703-32-13,
faks 03/703-32-23, elektronska pošta: Gordana.cmak@polzela.si, internetni naslov:
http:/www.polzela.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: obnova dela lokalne ceste 490 590 na odseku
Gjerek – podvoz v naselju Ločica ob Savinji
v Občini Polzela.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 431-2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba obnove lokalne ceste, ki zajema
razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo javne razsvetljave in asfaltiranje v skupni dolžini ca. 600 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Polzela.
Šifra NUTS: 1.
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: izvedba
obnove lokalne ceste na odseku Gjerek –
podvoz, ki zajema razširitev vozišča, ureditev
odvodnjavanja, izgradnjo javne razsvetljave
in asfaltiranje v skupni dolžini ca. 600 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del 18. 9. 2006, zaključek
del 18. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izvajalec
predal ob primopredaji objekta. Izjava se
izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
v skladu z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
– Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zve-
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zi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca,
potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda
pristojno sodišče – Kazenska evidenca).
Dokazili ne smeta biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež (kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati (potrdilo izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, izvleček
iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2005.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2005 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2005 (iz davčne napovedi za leto 2005), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 5 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– na 5 objektih kjer je izvajal dela v višini
najmanj 50 mio SIT (z DDV) ali
– Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo,
imajo ustrezne kvalifikacije in reference:
Predvideni odgovorni vodja del ima potrjene reference v zadnjih treh letih:
– bil je odgovorni vodja del na petih
objektih, kjer je izvajal dela v višini najmanj
50 mio SIT (z DDV).
II.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: opis in vrednotenje meril: najnižja ponudbena cena.

Stran

6024 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 12.000 SIT oziroma 86 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Banki Slovenija št.
01373-0100004520, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela ob predložitvi dokazila
o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo, lahko pa se na podlagi zahtevka z
priloženim dokazilom o plačilu pošlje tudi
po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 28. 8.
2006 do 12. ure; Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 60 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 13. uri; Občina Polzela, Polzela 8, 3313
Polzela – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Občina Polzela
Št. 430-101/2006-2520
Ob-21492/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur in Občina Dobje, kontaktni
osebi: Erika Kosi in Jernej Tisel, Mestni trg
10 in Dobje pri Planini 26, 3230 in 3224 Šentjur in Dobje, Slovenija, tel. 03/747-13-38;
041/665-037 in 03/747-13-32; 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta: erika.
kosi@sentjur.si, jernej.tisel@sentjur.si, internetni naslov: http://www.sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
modernizacija LC 396130 Šentjur–Dobje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-101/2006-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija LC 396130 Šentjur–Dobje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: modernizacija LC 396130
Šentjur–Dobje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija lokalne ceste.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena;
B) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-101/2006-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Modernizacija
LC 396130 Šentjur–Dobje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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 14. 10. 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. 8. 2006
ob 12. uri; sejna soba II. nadstropje občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Erika Kosi in
Jernej Tisel, vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Občina Šentjur
Št. 430-65/2006-2520
Ob-21493/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktna oseba: Erika Kosi, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38; 041/665-037,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
erika.kosi@sentjur.si, internetni naslov:
http://www.sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
gradnja osnovne šole in vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-65/2006-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja osnovne šole in vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: osnovna šola in vrtec
Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
Osnovne šole in vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena;
B) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-65/2006-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Osnovna šola
in vrtec Blaža Kocena Ponikva s telovadnico«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 27. 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: 11. 8. 2006
ob 10.30; sejna soba II. nadstropje občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Erika Kosi,
vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Občina Šentjur
Št. 371-85/2006
Ob-21495/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Miran
Germovšek, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-500,
faks 07/49-90-052, elektronska pošta:
obcina.brezice@brezice.si,���������������
internetni naslov: www.brezice.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:
modernizacija LC št.: 024370 Vrhovnica–občinska meja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhovnica–Občina Brežice.
Šifra: NUTS: SI006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45. 23. 31. 20-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 20 koledarskih dni
od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.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 ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– ponudniku na katerikoli način ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila ter da ni v
kazenskem postopku zaradi suma podkupovanja,
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– ponudnikovi podatki niso zavajajoči.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo pristojnega sodišča o dejstvih,
ki dokazujejo, da ponudnik ni v postopku
ukinjanja;
– potrdilo davčnega in carinskega organa o poravnanih obveznostih;
– ustrezen finančni izkaz o prihodkih iz
poslovanja za leto 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 324/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun pri
UJP Krško, št.: 01209-0100008385; dokumentacijo se lahko dvigne ob predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 12. uri, Brežice.
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: 19. 7. 2006.
Občina Brežice
Št. 37/2006
Ob-21529/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RRA Mura d.o.o., kontaktni osebi: Dunja
Velner in Sabina Potočnik, Lendavska
5a, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/536-14-61, faks 02/536-14-65, elektronska pošta: �������������������������
info@rra-mura.si,��������
�������
sabina.
potocnik@rra-mura.si,��������������������
internetni naslov:
www.rra-mura.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 obnove dela dvorca.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova dela dvorca Rakičan (obnova
arkadnega hodnika v pritličju, dveh prostorov in dela fasade na dvoriščni strani
zahodnega trakta.)
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rakičan.
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: obnova
arkadnega hodnika pritličja, dveh prostorov
in dela fasade dvoriščne strani zahodnega
trakta.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– začetek postopka julij 2006;
– začetek gradnje september 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od podpisa pogodbe.
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);
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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 sledeči 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60%,
2. reference – 30%,
3. garancija – 10%.
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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 jo je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 02340-0017672716, RRA Mura
d.o.o., Lendavska 5a, s pripisom, razpisna
dokumentacija dvorec Rakičan.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2006
ob 12.30; Lendavska 5a, Murska Sobota
– prostori RRA Mura d.o.o.
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.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
RRA Mura d.o.o.
Ob-21616/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Vavtar, vodja investicij, Savska cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/729-54-30, faks 01/729-54-50.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 07/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja novega ter rekonstrukcija obstoječega vodohrana Žirovše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žirovše.
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: 90 dni.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 07/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 do
9. ure.
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. 8. 2006
ob 9.30, sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.
Ob-21656/06
I.1)
Ime,
naslov
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, v roke: Niko Somrak, tel.
+386(0)7/491-280,
+386(0)7/491-275,
e-pošta:
���������������������������
niko.somrak@krsko.si,������
faks
+386(0)7/498-12-76.
Internetni naslov naročnika: www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
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dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja pločnika, JR ob regionalni
cesti Senovo–Podsreda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: pločnik ob regionalni cesti Senovo–Podsreda
(Cesta kozjanskega odreda).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja pločnika ob regionalni cesti Senovo–Podsreda.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233260–9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ponudnik mora predložiti ponudbo za
vsa razpisana dela.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
do konca leta 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT;
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe;
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;

– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja nizkih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika;
– poročilo pooblaščenega revizorja;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
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: 351-111/2006 O605.
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 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do
10. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 21. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 8.
2006 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Občina Krško
Ob-21670/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika Šabec, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Tringrad nova d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Žitko, Denis P. Žerovnik, Obrtniška ulica 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, kontaktna oseba: sprejemna pisarna, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/721-01-00, faks 05/721-01-02, elektronska pošta: sprejem@pivka.si.
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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 LŠ-G-01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija lokalne ceste LC št.
315010 med Dolnjo in Gornjo Košano v
Občini Pivka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Pivka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razširitev cestišča, izvedba zgornjega in spodnjega ustroja, sanacija in razširitev obstoječega
mostu.
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
5,000.000 SIT po vzorcu št. 1 v razpisni
dokumentaciji, z veljavnostjo 30. 11. 2006.
Naročnik bo neizbranim ponudnikom takoj
po pravnomočnosti sklepa o izbiri izvajalca
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.
Ponudnik mora predložiti tudi ostale v
pogodbi zahtevane izjave za zahtevana zavarovanja, in sicer:
– 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,
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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 90 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 od
roka za odpiranje ponudb;
– 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 roka
za odpiranje ponudb;
– 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 roka za odpiranje ponudb;
– kopija zavarovalne police 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 transakcijskega računa. Dokument je lahko star največ
15 dni od roka za odpiranje ponudb;
– potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev (v primeru, da
izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci,
dobavitelji ali kooperanti). Dokument je lahko star največ 15 dni od roka za odpiranje
ponudb.
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 tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu ipd.). Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej točki je za odgovornega vodjo del, da je bil v zadnjih treh
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letih odgovorni vodja del na enem objektu z
vrednostjo 50,000.000 SIT;
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
objektov komunalne infrastrukture v zadnjih
dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej točki je izveden vsaj en objekt
nizkih gradenj v vrednosti 60,000.000 SIT
v zadnjih treh letih in vsaj ena priložena, s
strani naročnikov potrjena pozitivna referenca primerne vrednosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN LŠ-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. 01291-0100016298.
Razpisno dokumentacijo ponudniki pridobijo na podlagi predložitve potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Občina Pivka
Ob-21671/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika Šabec, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Tringrad nova d.o.o., kontaktna oseba: Darko Žitko, Denis P. Žerovnik, 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, kontaktna oseba: sprejemna pisarna, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/721-01-00, faks 05/721-01-02, 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 LŠ-G-02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba fekalne in meteorne kanalizacije – 1. etapa III. faze v naselju Zagorje v
Občini Pivka.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zagorje, Občina Pivka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
fekalne in meteorne kanalizacije v naselju
Zagorje v Občini Pivka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT v skladu z obrazcem št. 1 v
razpisni dokumentaciji z veljavnostjo 30. 11.
2006. Naročnik bo neizbranim ponudnikom
takoj po pravnomočnosti sklepa o izbiri izvajalca neizbranim ponudnikom 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.
Ponudnik mora predložiti tudi ostale v
pogodbi zahtevane izjave za zahtevana zavarovanja, in sicer:
– 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
št. 3 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 št. 4 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 90 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, 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;
– fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje pred odgovornostjo.
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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 transakcijskega računa. Dokument je lahko star največ
15 dni od roka za odpiranje ponudb;
– potrdilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznosti do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev (v primeru, da
izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci,
dobavitelji ali kooperanti). 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
izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni
poklicni zbornici ter potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam,
zaposleni, pogodba o delu ipd.). Pogoj za
izpolnjevanje sposobnosti po tej točki za
odgovornega vodja del, da je bil odgovorni vodja del na enem objektu z vrednostjo
80,000.000 SIT;
– referenčna lista ponudnika in potrjene reference (kot posebna priloga) pri izvedbi objektov komunalne infrastrukture v
vrednosti 80,000.000 SIT v zadnjih dveh
letih in vsaj ena priložena, s strani naročnikov potrjena pozitivna referenca primerne
vrednosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN LŠ-G-02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 24.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
Občine Pivka, št. 01291-0100016298.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 13. 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2006.
Občina Pivka
Ob-21672/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/38-19-300,
faks 05/38-81-025, elektronska pošta:
kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.
komunala-tolmin.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:
gradnja vodohrana Kobarid.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobarid.
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 18. 9. 2006, konec 31. 5.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 90 dni po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
štev. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 24. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 10. uri; v prostorih Komunale Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, Tolmin.
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: 20. 7. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
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Ob-21691/06
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 – preplastitev G1-3/322
Črenšovci–Dolnji Lakoš (kratkoročni
ukrepi na G1-3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0322 cesta G1-3
Črenšovci D. Lakoš.
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: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna 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
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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 22. 8. 2006.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
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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: 22. 8. 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: 22. 8. 2006
11.30, 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21692/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev R2-444/0347 skozi Črniče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0347 cesta R2-444
Selo–Nova Gorica.
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 30. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno

naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je 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 izpol-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 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: 22. 8. 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: 22. 8. 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 26,700.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21693/06
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 Ljubljana–Polhov
Gradec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1369 cesta R3-641
Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most).
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 30. 11. 2006.
III.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),
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– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba,…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
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: 22. 8. 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: 22. 8. 2006
ob 10.30, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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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: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 38,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21697/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uadno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Primož Jovan, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40, faks 01/755-15-55,
elektronska pošta: primoz.jovan@vrhnika.
si, internetni naslov: www.vrhnika.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: 5-07 350-01-85/2005 JN
7/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prometna povezava Jagrova–Tržaška,
parkirišče in most čez Ljubljanico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhnika, Občina Vrhnika
– območje Center.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
s popisi del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih del po projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 9. 2006 in/ali konec
15. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, ki mora veljati do
27. 11. 2006;
– izjava banke, da za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nudi bančno garancijo
v višini 10% ponudbene vrednosti; ki mora
veljati 30 dni od datuma dokončanja del in
jo bo priložil naročniku najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– izjava banke, da za odpravo napak v
garancijski dobi nudi bančno garancijo v višini 10% od vrednosti izvedenih del, ki mora
veljati 30 dni po preteku garancije in jo bo
izročil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnost, ki ga izda pristojni davčni urad;
če je registriran pri davčnem uradu;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, ali postopek
likvidacije, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, 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, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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;
– izjava, da nudi 60-dnevni plačilni rok;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o najmanj 3-letni garancijski dobi
na izvedena dela;
– najmanj 3 potrjene referenc enakih ali
podobnih del, ki so presegla 100 mio SIT,
opravljenih v zadnjih treh letih od dneva
ponudbe;
– izjava ponudnika, da je sposoben skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno izvesti predmetno javno naročilo.
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:
– cena – 100%,
– reference – 0%,
– garancija – 0%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5-07 350-01-85/2005
JN 7/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2006 do
12. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije z virmanom na TRR
01340-0100001093 – za razpisno – Prometna povezava Jagrova–Tržaška, parkirišče
in most čez Ljubljanico.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006 do
12. ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom »Ne odpiraj, ponudba Prometna

povezava Jagrova–Tržaška, parkirišče in
most čez Ljubljanico« z naslovom ponudnika na hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 13. uri, Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Občina Vrhnika
Ob-21701/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Naklo, kontaktna oseba: Drago Goričan,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/277-11-00, faks 04/277-11-11, elektronska pošta: glavna.pisarna@obcina-naklo.si,
internetni naslov: www.naklo.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: 411-0029/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja Doma za starejše občane Naklo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Naklo.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 502, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja Doma za starejše občane Naklo – v
celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: predviden pričetek v oktobru
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 23 mesecev od oddaje naročila,
začetek: oktober 2006 in konec: julij 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 15,000.000 SIT, veljavna 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik bo v skladu s pogoji
razpisa moral predložiti tudi bančno garancijo za dobro izvedbo del ter bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: za izvršena dela plačila v roku 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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. registracija podjetja za opravljanje dejavnosti razpisanih del,
2. potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti
v skladu z veljavnimi predpisi RS. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe,
3. potrdilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku ali da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe,
4. izjava, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost,
5. potrdilo, izdano s strani Oddelka za
kazensko evidenco pri Ministrstvu za pravosodje, da v preteklih petih letih pred začetkom naročila ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem, in potrdilo, izdano s strani Oddelka za kazensko
evidenco pri Ministrstvu za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
domači ponudniki.
1. BON-1/P (zahteva se bonitetna ocena
najmanj 3C ali boljša);
2. potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe;
tuji ponudniki
1. notarsko overjeni izvlečki iz revidiranih
letnih bilanc stanja in računovodskih izkazov
za preteklo leto (leto 2005), ki jih je revidiral
pooblaščen revizor. Izvlečki iz revidiranih
letnih bilanc stanja in računovodskih izkazov
se morajo nanašati na podjetje, ki je vložilo ponudbo, ter izkazovati pozitivno bilanco
uspeha;
2. potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe oziroma pravne osebe lahko
predložijo originalno izjavo poslovne banke
o prometu in povprečnem stanju sredstev
na transakcijskem računu na dan izdelave
ponudbe;
3. izjavo, podpisano s strani odgovorne
osebe, da ima odprte transakcijske račune samo pri bankah, od katerih je pridobil
izjave.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference o gradnjah domov, šol, vrtcev, bolnic v obdobju zadnjih treh let na
območju, potrjene s strani investitorjev (ponudnik mora priložiti najmanj eno referenco
s področja izvajanja gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del na objektih, ki so namenjeni zdravstvu, šolstvu ali objektov za potrebe
starejših občanov, z izvedbeno bruto vrednostjo najmanj 200,000.000 SIT),
– odgovorne osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi predmetnega javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje v skladu z
ZGO-1,
– ponudnik mora izvesti min. 60% vrednosti ponudbenih del sam.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-0029/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče od 2. 8. 2006 dalje.
Cena: 20.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR naročnika
Občina Naklo, št. 01282-010006748, namen
nakazila: »razpisna dokumentacija – Dom
starejših občanov Naklo«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno. Naročnik je davčni
zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2006 do 11. ure
(ne glede na vrsto prinosa).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na
zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2006
ob 13. uri, Občina Naklo, Glavna cesta 24,
Naklo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: rok za dodatne informacije je do vključno 1. 9. 2006.
Vprašanja se posreduje pisno po faksu na
št. 04/277-11-11, pod šifro »Javni razpis
–Doma starejših občanov«. Odgovore na
vprašanja bo naročnik posredoval pisno
vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Občina Naklo
Ob-21730/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Tolmin, kontaktna oseba: Ksenija Kikl, univ. dipl. inž. gr., 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.
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: izgradnja galerije in zaščita brežin na lokalni cesti Zatolmin–Čadrg št. LC 420 180.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokalna cesta Zatolmin–
Čadrg LC 420 180 – odsek Tolminska korita
tik pred naravnim tunelom pred Hudičevim
mostom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: gradnja se v
celoti ali delno finansira iz državnega proračuna, kolikor sofinanciranja s strani državnega proračuna ni, se gradnja ne izvaja.
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 14. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 ob
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 18. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Tolmin, Padlih borcev 2,
Tolmin, mala sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Občina Tolmin
Ob-21734/06
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: Alenka Dervarič, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/29-14-609,
faks
+386/1/29-14-822,
elektronska
pošta:
alenka.dervaric@slo-zeleznice.si,��������
alenka.
deravric@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije,
kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/(0)1/29-14-203,faks+ 386(0)1/29-14-822,
elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net,�
��������������������������
helena.mlakar@slo-zeleznice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/(0)1/29-14-203,faks+386/(0)1/29-14-822,
elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.
net, helena.mlakar@slo-zeleznice.si.
�������������������������������
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
45/2006 – SH.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova sanitarij od I. do IV. nadstropja
poslovnega objekta na Kolodvorski 11.
Obnavlja se obstoječe sanitarije v dveh
navpičnih linijah v poslovni stavbi Holdinga Slovenskih železnic na Kolodvorski 11
v Ljubljani.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poslovna stavba Holdinga Slovenskih železnic na Kolodvorski
11 v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
sanitarij od I. do IV. nadstropja poslovnega
objekta na Kolodvorski 11.
Obnavlja se obstoječe sanitarije v dveh
navpičnih linijah v kvadraturi ca. 110 m2 (17
funkcionalnih enot – moške ali ženske enote
po dve ali tri WC kabine) z menjavo celotne
sanitarne keramike, keramičnih ploščic ter
vseh instalacij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj 120
dni po preteku skrajnega roka za predložitev 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:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanje poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
6. da ima ponudnik poravnane 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,
7. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
8. da je ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, v zadnjih 5 letih pred
dnevom objave javnega razpisa uspešno
izvedel vsaj tri projekte, ki so po tipu in zahtevnosti primerljivi z deli, ki so predmet tega
razpisa in sicer – izvedba novih ali obnova
obstoječih sanitarnih prostorov v poslovnih
objektih v skupni kvadraturi najmanj 30 m2
ali najmanj 6 funkcionalnih enot,
9. ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Zagotoviti mora najmanj 1
dipl. inž. gradbeništva ter najmanj po enega
KV zidarja, vodovodnega instalaterja, monterja prezračevalnih naprav, pečarja za polaganje keramike, električarja ter mizarja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
enakovredne evidence,
3. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb,
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb,
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb,
6. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države – dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izpolnjen obrazec – Reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
tudi potrdila za vsak posel pogodbo – posebej, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo
vrednost del, obseg del in pravočasno in
kvalitetno izpolnitev pogodbenih obveznosti
– izpolnjena Izjava – Potrdilo reference,
9. izpolnjena obrazca, s podatki o strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri izvedbi
pogodbe (obrazca sta priložena v razpisni
dokumentaciji, navodila ponudnikom).
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:
– višina ponudbene cene – 100%.
Pri ocenjevanju bo komisija kot edino
merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
upoštevala najnižjo ceno. Ponudbe se bodo
ocenjevale po sistemu točkovanja od 0 do
100 točk, po naslednji formuli:
Fmin
Fi= ----------- x 100
Fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnejši.
V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil krajši rok izvedbe.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila, potrdilo o nakazilu
zneska 20.000 SIT na transakcijski račun
štev. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.,
sklic na številko 00340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba
115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 14. uri v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., 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: 21. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 430-0010/2006
Ob-21742/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, kontaktna oseba: Jože Papež, Občina Vipava Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.
05/36-43-410, faks 05/36-43-412, elektronska pošta: obcina.vipava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava in Castrum d.o.o.,
Cesta 5. maja 5, 5270 Ajdovščina, tel.
05/36-44-440, faks 05/36-44-442, elektronska pošta: castrum@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.3, s pripisom »Ne odpiraj ponudba podružnična šola Vrhpolje«.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430 – 0010/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in prizidava podružnične
šole ter vrtca Vrhpolje s telovadnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhpolje.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: določeno 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
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: 430 – 0010/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT z vključenim DDV, s
predhodnim plačilom na transakcijski račun
št.: 01336 – 0100014675, Občina Vipava.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2006 do 10. ure
na vložišče Občine Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotne osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2006
ob 11. uri; javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
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 poslano: 21. 7. 2006.
Občina Vipava
Ob-21743/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, kontaktna oseba: Gomboši Borut, dig.,
tel. 02/655-05-02, faks 02/655-05-06, elektronska pošta: gombosi@kungota.si, internetni naslov: www.kungota.si.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova ceste odcep Pec–Gaube–Šerbinek JP 695 280.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: potek
ceste: Pec–Gaube–Šerbinek. Občina Kungota
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop: vsa dela do asfaltiranja,
2. sklop: asfalterska dela.
II.1.10) Ali se bodo variante spreminjale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
javne poti JP 695 280 odsek Pec–Gaube–
Šerbinek v dolžini 1500 m.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del 4. 9. 2006, zaključek
del 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost ponudbe in z veljavnostjo 120 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz proračuna
Občine Kungota. Način plačevanja z roki je
določen v vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini del razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik
mora v ponudbi navesti morebitne podizvajalce. v primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
predložit pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik, podizvajalci ali soizvajalci v primeru
skupne ponudbe izpolnjevati naslednje ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno osojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drugi postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
(ekonomsko-finančni-pogoji)
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakciiskega računa
in ni imel neporavnanih obveznosti;
(tehnični pogoji)
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi.
III.2.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe izpisek iz sodne ali
druge evidence, za samostojne podjetnike
pa priglasitev na davčnem uradu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakopravne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali

Št.

80 / 28. 7. 2006 /

Stran

6035

začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, ki ga
izda davčni ali drug organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 za pravne osebe,
oziroma bilanca stanja in izkaz poslovnega
izida, ki ju potrdi pristojni davčni urad za
samostojne podjetnike,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TRR, da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran in ni imel neporavnanih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
storitev v zadnjih 3 letih skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu z vrednostmi in
datumi izvedbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbeno ceno,
2. potrjene reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2006.
IV.3.3) Roka za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovaje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od dnevnega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 8. 2006 ob 12. uri; Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota; občinski
urad.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Občina Kungota
Št. 64-2006
Ob-21812/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Bojana Razdevšek, faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena, obrtniška in instalacijska
dela pri obnovi pošte Radovljica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: pošta
Radovljica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri obnovi pošte Radovljica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: gradbena in obrtniška dela
1) Kratek opis: gradbena in obrtniška
dela pri obnovi pošte Radovljica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 120 dni od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: elektro instalacije
1) Kratek opis: elektro instalacije pri obnovi pošte Radovljica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45310000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 120 dni od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: strojne instalacije
1) Kratek opis: strojne instalacije pri obnovi pošte Radovljica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45350000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 120 dni od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena in obrtniška dela, elektro instalacije,
strojne instalacije.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne glede na vrednost
ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi ne glede na vrednost ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. dokazilo o registraciji;
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva
za pravosodje;
4. dokazilo o poravnanih davkih;
5. izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe;
6. izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben;
7. izjava ponudnika, da zakon podjetju
ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
8. izjava ponudnika, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti;
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9. izjava ponudnika, da bo z deli pričel
v skladu z zahtevami naročnika (takoj po
uvedbi v posel) in zaključil z deli v roku;
10. izjava ponudnika, da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki
Sloveniji;
11. izjava ponudnika o organizacijski
usposobljenosti s spiskom referenc;
12. izjava ponudnika o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu del, v
zahtevanih rokih;
13. izjava ponudnika, da so v ceni vključeni vsi stroški za dokončanje razpisanih del
vključno z manipulativnimi stroški
14. potrdilo pooblaščenega revizorja;
15. ali izjava ponudnika, da del ne bo
opravljal s podizvajalci.
Seznam podizvajalcev;
16. izjava ponudnika, da bo ponudnik, na
zahtevo naročnika, sklenil cesijske pogodbe
s podizvajalci;
17. izjava ponudnika, da sprejema določila iz vzorca pogodbe;
18. izjava ponudnika, da bo v primeru
izbora izvajalca za večinski sklop del prevzel
organizacijo in vodenje gradbišča v celoti;
19. izjava ponudnika, da bo sam opravil
najmanj 50% del za sklop, na katerega se
prijavlja.
Za dokazovanje pogojev za podizvajalce;
20. dokazilo o registraciji;
21. dokazilo, da proti podizvajalcu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
22. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva
za pravosodje;
23. dokazilo o poravnanih davkih;
24. dokazila o finančnem poslovanju:
obrazec BON 1/P in potrdilo/a poslovne/ih
bank/e, pri kateri/h ima podizvajalec odprt/e
TRR o podizvajalčevi solventnosti;
25. opis tehnične zmožnosti za izvedbo
posla;
26. pogodbo, ki jo ima ponudnik sklenjeno s podizvajalci za izvedbo del iz tega
javnega razpisa;
27. pisne izjave vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev, da je ponudnik do njih
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti;
28. potrdilo pooblačenega revizorja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o finančnem poslovanju:
– obrazec BON 1/P,
– potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 64/JNG.
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: 13. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila:

– v primeru, da si ponudnik razpisno dokumentacijo natisne s spletne strani, plačilo
ni potrebno;
–v
primeru
plačila
je
TRR
90672-0000040025.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2006 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 9.
2006 ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 10/2006
Ob-21815/06
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., kontaktna oseba: mag. Petra
Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta:
Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si,�������
internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo
podjetja, Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-313, faks 03/42-50-310, elektronska
pošta: �������������������������������������
Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si,�
internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Vodovod-kanalizacija,
javno
podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-313.
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: JNGD10/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je: izgradnja sekundarne kanalizacije naselij Medlog in
Lopata jug, ki gravitira na kanal RZ 2
Medlog.
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 naselij Medlog in Lopata jug je zasnovana v ločenem sistemu. Za komunalno
odpadno vodo je potrebno zgraditi novo sekundarno omrežje, ki bo odvajalo odpadno
vodo na rajonska zbiralnika RZ 2 in RZ 2
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Medlog oziroma na Čistilno napravo Celje.
Novo sekundarno omrežje sestavljajo kanali
S-1, S-2, S-2.1, S-3, S-5, S-8, S-9 in ZKLJZ
v skupni dolžini približno 2400 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 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, vsi kooperanti morajo biti navedeni v
ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti,
zahtevani 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: 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 izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
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,

– 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,
– 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 starejši 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 zahtevana v Navodilih za
izdelavo ponudbe. Priložiti je potrebno seznam kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami,

Št.

80 / 28. 7. 2006 /

Stran

6037

– 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
zahtevani 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,
– 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: JNGD10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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: 17. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje in drugi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 12. uri v sejni sobi Mestne občine Celje,
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, 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: 21. 7. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 11/2006
Ob-21816/06
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., kontaktna oseba: Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta:

Stran

6038 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

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: mag.
Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo podjetja, Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta:
Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si,�������
internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Vodovod-kanalizacija,
javno
podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-313.
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: JNGD11/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je: izgradnja sekundarne kanalizacije naselij Medlog in
Lopata jug, ki gravitira na kanal RZ 2 in
RZ 2 Lopata jug.
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 naselij Lopata jug in Medlog je zasnovana v ločenem sistemu. Za komunalno
odpadno vodo je potrebno zgraditi novo sekundarno omrežje, ki bo odvajalo odpadno
vodo na rajonska zbiralnika RZ 2 in RZ 2 Lopata jug oziroma na Čistilno napravo Celje.
Novo sekundarno omrežje sestavljajo kanali
S-6, S-6.1, S-10, S-11, in ZKLJV v skupni
dolžini približno 1300 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 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, vsi kooperanti morajo biti navedeni v
ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti,
zahtevani 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
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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, izdana 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, 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,
– 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 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 sedež, in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.

– Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
– potrdilo davčnega organa države, kjer
ima ponudnik sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, v kateri ima 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): 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): 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: JNGD11/2006.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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: 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.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje in drugi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 13.30, v sejni sobi Mestne občine Celje,
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, 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: 21. 7. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-21833/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: �����������������������
janez.h@sentjernej.si,�
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) 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: rekonstrukcija pristava.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija LC z novim priključkom
na LC in komunalno kanalizacijo na Pristavi - 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pristava pri Šentjerneju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena in obrtniška dela pri rekonstrukciji LC
z novim priključkom na LC in komunalno
kanalizacijo na Pristavi - 1. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– garancija za odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dela se
bodo financirala iz proračuna Občine Šentjernej za leta 2006, 2007 in 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
1. ponudniki morajo predložiti pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila, iz katerega mora biti razvidno:
– imenovanje poslovodečega pri izvedbi
javnega naročila,
– medsebojna razmerja ponudnikov,
– pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis pogodbe,
– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni
izvajalec in njihove odgovornosti,
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno;
2. izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
3. izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
4. dokumente o izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje v postopku oddaje 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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
– ponudnik ima veljavno odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja. Če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava ali če je uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila 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,
– ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem v zadnjih treh letih,
– ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež,
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila,
– ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
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– ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka, ki je povezana s poslovanjem naročnika.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Izpisek na dan oddaje
ponudbe ne sme biti starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Izpisek na dan oddaje
ponudbe ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, iz katerega je razvidno, da ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo na dan oddaje ponudbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež. Izpisek na dan oddaje ponudbe
ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa država, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo na
dan oddaje ponudbe ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo pristojnih državnih organov,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Potrdilo na dan oddaje ponudbe
ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih. Potrdilo na
dan oddaje ponudbe ne sme biti starejše
od 30 dni,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila. Ponudnik
je v zadnjih petih letih kot glavni izvajalec
izvedel vsaj eno investicijo podobnega značaja, katere vrednost je znašala 25 mio SIT
ali več,
– potrdilo, da ponudnik ni dal zavajajoče
podatke,
– potrdilo/izjava, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ponudnik ekonomsko in
finančno sposoben:
Pravne osebe s sedežem v RS predložijo: potrjena obrazca BON 1 in BON 2
oziroma BON 1P, mnenje pooblaščenega
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revizorja bilance stanje in izkaza poslovnega izida za leto 2005 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Podatki
o boniteti poslovanja ponudnika (BON 1)
in podatki o plačilni sposobnosti ponudnika
(BON 2), na dan oddaje ponudbe ne smejo
biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedež v RS predložijo:
– odločbe DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2005 (potrjeno s
strani pristojnega DURS), bilanco stanja in
izkaza poslovnega izida za leto 2005 (iz
davčne napovedi za leto 2005, ki jih potrdi
DURS),
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred oddajo ponudbe ter
podatke o morebitnih blokadah. Podatki na
dan oddaje ponudb ne smejo biti starejši
od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: seznam opreme, potrebne za
izvedbo del, seznam kadrov, predlaganih za
vodenje in izvajanje, vsaj 3 potrjene reference iz podobnih del v zadnjih 5 letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 8. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR pri BS št.
01319-0100015314 s pripisom za razpisno
dokumentacijo pristava.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Šentjernej, Trubarjeva c.
5, 8310 Šentjernej - 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: 21. 7. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-21834/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07‑393-35-78, faks 07‑393-35-77,
elektronska pošta: �����������������������
janez.h@sentjernej.si,�
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) 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: rekonstrukcija Orehovica
- 1. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija LC z novim priključkom
in komunalno kanalizacijo v Orehovici
- 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Orehovica pri Šentjerneju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška dela pri rekonstrukciji LC z
novim priključkom in komunalno kanalizacijo
v Orehovici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dela se
bodo financirala iz proračuna Občine Šentjernej za leta 2006, 2007 in 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
1. ponudniki morajo predložiti pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila, iz katerega mora biti razvidno:
– imenovanje poslovodečega pri izvedbi
javnega naročila,
– medsebojna razmerja ponudnikov,
– pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis pogodbe,
– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni
izvajalec in njihove odgovornosti,
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno;
2. izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
3. izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
4. dokumente o izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje v postopku oddaje 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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
– ponudnik ima veljavno odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja. Če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava ali če je uveden katerikoli

drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila 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,
– ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem v zadnjih treh letih,
– ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež,
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila,
– ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
– ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka, ki je povezana s poslovanjem naročnika.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila. Izpisek na
dan oddaje ponudbe ne sme biti starejši
od 30 dni,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Izpisek na dan oddaje
ponudbe ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, iz katerega je razvidno, da ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo na dan oddaje ponudbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež. Izpisek na dan oddaje ponudbe
ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa država, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Potrdilo na dan oddaje ponudbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnih državnih organov,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
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opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
Potrdilo na dan oddaje ponudbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih.
Potrdilo na dan oddaje ponudbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila. Ponudnik
je v zadnjih petih letih kot glavni izvajalec
izvedel vsaj eno investicijo podobnega značaja, katere vrednost je znašala 25 mio SIT
ali več,
– potrdilo, da ponudnik ni dal zavajajoče
podatke,
– potrdilo/izjava, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ponudnik ekonomsko in
finančno sposoben:
Pravne osebe s sedežem v RS predložijo: potrjena obrazca BON 1 in BON 2
oziroma BON 1P, mnenje pooblaščenega
revizorja bilance stanje in izkaza poslovnega izida za leto 2005 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Podatki
o boniteti poslovanja ponudnika (BON 1)
in podatki o plačilni sposobnosti ponudnika
(BON 2), na dan oddaje ponudbe ne smejo
biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedež v RS predložijo:
– odločbe DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2005 (potrjeno s
strani pristojnega DURS), bilanco stanja in
izkaza poslovnega izida za leto 2005 (iz
davčne napovedi za leto 2005, ki jih potrdi
DURS),
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred oddajo ponudbe ter podatke o
morebitnih blokadah. Podatki na dan oddaje
ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: seznam opreme, potrebne za
izvedbo del, seznam kadrov, predlaganih za
vodenje in izvajanje, vsaj 3 potrjene reference iz podobnih del v zadnjih 5 letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 8. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR pri BS št.
01319-0100015314 s pripisom za razpisno
dokumentacijo Orehovica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: predstavniki ponudnika s
pisnim pooblastilom.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Šentjernej, Trubarjeva c.
5, 8310 Šentjernej - 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: 21. 7. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-21835/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: �����������������������
janez.h@sentjernej.si,�
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) 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: rekonstrukcija Dolenje
Vrhpolje - 1. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste s hodnikom
za pešce, avtobusnima postajališčema
in rekonstrukcija javnih poti ter izgradnja
mostu in kanalizacije za odvod komunalnih voda v naselju Dolenje Vrhpolje
- 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dolenje Vrhpolje, Občina Šentjernej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška dela pri rekonstrukciji lokalne
ceste s hodnikom za pešce, avtobusnima
postajališčema in rekonstrukcija javnih poti
ter izgradnja mostu in kanalizacije za odvod
komunalnih voda v naselju Dolenje Vrhpolje
- 1. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dela se
bodo financirala iz proračuna Občine Šentjernej za leta 2006, 2007 in 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
1. ponudniki morajo predložiti pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila, iz katerega mora biti razvidno:
– imenovanje poslovodečega pri izvedbi
javnega naročila,
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– medsebojna razmerja ponudnikov,
– pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis pogodbe,
– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni
izvajalec in njihove odgovornosti,
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno;
2. izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
3. izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
4. dokumente o izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje v postopku oddaje 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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
– ponudnik ima veljavno odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja. Če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava ali Če je uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila 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,
– ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem v zadnjih treh letih,
– ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež,
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila,
– ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
– ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka, ki je povezana s poslovanjem naročnika.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Izpisek na dan oddaje
ponudb ne sme biti starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take

Stran

6042 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
Izpisek na dan oddaje ponudb ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, iz katerega je razvidno, da ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo na dan oddaje ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež. Izpisek na dan oddaje ponudb
ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa država, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Potrdilo na dan oddaje ponudbe ne sme
biti starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnih državnih organov,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
Potrdilo na dan oddaje ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih.
Potrdilo na dan oddaje ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila. Ponudnik
je v zadnjih petih letih kot glavni izvajalec
izvedel vsaj eno investicijo podobnega značaja, katere vrednost je znašala 25 mio SIT
ali več,
– potrdilo, da ponudnik ni dal zavajajoče
podatke,
– potrdilo/izjava, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Pravne osebe s sedežem v RS predložijo: potrjena obrazca BON 1 in BON 2
oziroma BON 1P, mnenje pooblaščenega
revizorja bilance stanje in izkaza poslovnega izida za leto 2005 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Podatki
o boniteti poslovanja ponudnika (BON 1)
in podatki o plačilni sposobnosti ponudnika
(BON 2), na dan oddaje ponudbe ne smejo
biti starejši od 30 dniFizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedež v RS predložijo:
– odločbe DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2005 (potrjeno s
strani pristojnega DURS), bilanco stanja in
izkaza poslovnega izida za leto 2005 (iz
davčne napovedi za leto 2005, ki jih potrdi
DURS),
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– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred oddajo ponudbe ter
podatke o morebitnih blokadah.
Podatki na dan oddaje ponudb ne smejo
biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: seznam opreme, potrebne za
izvedbo del, seznam kadrov, predlaganih za
vodenje in izvajanje, vsaj 3 potrjene reference iz podobnih del v zadnjih 5 letih.
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: 22. 8. 2006, cena:
18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR pri BS št.
01319-0100015314 s pripisom za razpisno
dokumentacijo Dolenje Vrhpolje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 12. uri, Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej - 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: 21. 7. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-21839/06
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.1.1) 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: 045-05/93-1/31.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev prostorov (gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro napeljave ter
oprema) v kleti objekta Državnega zbora
Republike Slovenije za delo s tajnimi gradivi in v arhiv na lokaciji Tomšičeva ulica
5 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tomšičeva ulica 5 v
Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Preureditev prostorov v kleti objekta Državnega zbora Republike Slovenije za delo
s tajnimi gradivi in v arhiv na lokaciji Tomšičeva ulica 5 v Ljubljani:
– gradbeno-obrtniška dela;
– strojne napeljave;
– elektro napeljave;
– oprema.
Naročilo se oddaja za razpisana dela
v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni 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), izjavo o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
ponudbe (brez DDV) in izjavo o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od vrednosti
ponudbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu 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 sodba 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 045-05/93-1/31.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006, do
10. ure.
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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 31. 10. 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: 28. 8. 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
71,000.000 SIT.
Ogled prostorov, ki se preurejajo, bo za
vse zainteresirane v četrtek, 3. 8. 2006 ob
10. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Republika Slovenija Državni zbor
Ob-21842/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Beltinci, kontaktna oseba: Janez Senica, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, Slovenija,
tel. 541-35-35, faks 541-35-70, elektronska
pošta: obcina@beltinci.si, internetni naslov:
www.beltinci.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: kanalizacija Melinci št.
1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Melinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Melinci v Občini
Beltinci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacijskega omrežja v celotnem
naselju, vključno s potrebnimi črpališči in
hišnimi priključki – 6477 m gravitacijskih vodov kanalizacije.

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: investicija se bo izvajala v letu 2006
in 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti. Dodatni pogoji v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 90 dni po potrditvi s strani nadzornega organa. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja,
– da ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
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,
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v
RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– priložiti BON 1 in BON 2,
– da je ekonomsko in finančno sposoben
izvesti investicijo,
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila in
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 8. 2006, cena:
24.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: transakcijski račun Občine Beltinci št. 01202-0100011541,
UJP Murska Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006, do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 29. 8. 2006
ob 12. uri, Sejna soba Občine Beltinci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Občina Beltinci
Ob-21843/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Kos, Robert Peternelj, Mala ulica 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-88-11,
faks +386/(1)/431-83-32, 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 naročnikovi
lasti, v katerih so zasedena stanovanja,
in sicer po naslednjih lokacijah (območje 1):
– objekt Kerševa ulica 5, Vojnik - rekonstrukcija dvigala,
– objekt Šolska ulica 10, Slovenj Gradec - investicijsko vzdrževalna dela,
– objekt Leskovarjeva ulica 1, Slovenska Bistrica - investicijsko vzdrževalna
dela in izgradnja novega dvigala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vojnik, Slovenj Gradec,
Slovenska Bistrica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):, glavni besednjak, glavni predmet:
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: izvedba
investicijsko vzdrževalnih del ter dograditve
novih dvigal na objektih v naročnikovi lasti,
v katerih so zasedena stanovanja, in sicer
na naslednjih lokacijah:
– objekt Kerševa ulica 5, Vojnik - rekonstrukcija dvigala,
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– objekt Šolska ulica 10, Slovenj Gradec
- investicijsko vzdrževalna dela,
– objekt Leskovarjeva ulica 1, Slovenska
Bistrica - investicijsko vzdrževalna dela in
izgradnja novega dvigala.
Ocenjena vrednost za vsa razpisana
dela je 85,000.000 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
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
naročila;
– letna realizacija ponudnika v preteklem
letu na področju visokih gradenj je min. 300
mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– kopija izpiska iz sodnega registra oziroma kopija vpisa v Poslovni register Slovenije pri Agenciji RS za javnopravne evidence
in storitve;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 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: 29. 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. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 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:
ne gre za dodatno javno naročilo.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.o.o.
Ob-21868/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Benedikt, kontaktna oseba: Sabina
Šijanec, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, Slovenija, tel. 02/703-60-80, faks 02/703-60-81,
elektronska pošta: obcina@benedikt.si, internetni naslov: www.benedikt.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: 37102-002/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija javne poti JP 704861
(Obrat–Verjane).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Obrat.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija javne poti (preddela in zemeljska
dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje
in oprema ceste).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30. septembra 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti (samo v primeru, če pri
izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci) v višini
podizvajalskih pogodb;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: do 90%
pogodbene vrednosti v roku 60 dni od uradnega prejetja začasne situacije, preostalih 10% po obračunu in primopredaji del v
roku 60 dni od uradnega prejetja končne
situacije.
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.
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
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem

statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu (izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence),
– ponudnik mora glede na predmet javnega naročila imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno (izpisek iz sodne,
upravne ali druge evidence),
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež (izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence),
– ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež
v tujini, mora imeti poravnane v republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati (potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež),
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo Ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco),
– 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 (potrdilo organizacije ali združenja, v katerem je
članstvo obvezno).
Potrdila ne smejo biti starejša od 6 mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko – finančno sposoben (obrazca BON – 1 in BON
– 2; mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, o
boniteti in plačilni disciplini ter sposobnosti
ponudnika v zadnjih 6 mesecih; podatke iz
bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi DURS (velja za
samostojne podjetnike).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudnik mora podati izjavo, da je podal
podatke za vse transakcijske račune, ki jih
ima odprte pri bankah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
(spisek strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti; spisek referenc izvajalca gradbenih
del, to je najvažnejših opravljenih investicij v zadnjih treh letih; popis ponudnikove
razpoložljive tehnične opreme za izvedbo
javnega naročila),
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– obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsako investicijo, ki
jo ponudnik v obrazcu navaja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 37102-002/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
Cena: 12.000 SIT (DDV je vključen v
ceno).
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Občine Benedikt št. 01348-0100010789. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti ob predložitvi
dokazila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 13. uri, sejna soba Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
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: 21. 7. 2006.
Občina Benedikt
Ob-21869/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., kontaktna oseba: Mehle Alojz, Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/78-88-931, faks 01/78-88-913, elektronska pošta: alojz.mehle@jkpg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja poslovilnega in pomožnega
objekta, zvonika in vhodnih propilej s
pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pokopališče v Grosupljem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela, obrtniška dela, zunanja ureditev,
priključitev na javno infrastrukturo in oprema.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek september 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.

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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3 garancijska doba,
4. rok izvedbe,
5. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25.8. 2006.
Cena: 18.576 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 10.30, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o.
Št. 37102-002/2006-2
Ob-21872/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Benedikt, kontaktna oseba: Sabina
Šijanec, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, Slovenija, tel. 02/703-60-80, faks 02/703-60-81,
elektronska pošta: obcina@benedikt.si. internetni naslov: www.benedikt.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: 37102-002/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija javne poti JP 704861
(Obrat–Verjane).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Obrat.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija javne poti (preddela in zemeljska
dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje
in oprema ceste).
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30. septembra 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti (samo v primeru, če pri
izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci) v višini
podizvajalskih pogodb;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
vrednosti;
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: do 90%
pogodbene vrednosti v roku 60 dni od uradnega prejetja začasne situacije, preostalih 10% po obračunu in primopredaji del v
roku 60 dni od uradnega prejetja končne
situacije.
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.
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
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu (izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence),
– ponudnik mora glede na predmet javnega naročila imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno (izpisek iz sodne,
upravne ali druge evidence),
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež (izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence),
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti poravnane v republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati (potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež),
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco),
– ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
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javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo organizacije ali združenja, v katerem je
članstvo obvezno),
– potrdila ne smejo biti starejša od 6 mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko – finančno sposoben (obrazca BON – 1 in BON
– 2); mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, o
boniteti in plačilni disciplini ter sposobnosti
ponudnika v zadnjih 6 mesecih;podatke iz
bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi DURS (velja za
samostojne podjetnike).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudnik mora podati izjavo, da je podal
podatke za vse transakcijske račune, ki jih
ima odprte pri bankah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
(spisek strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti; spisek referenc izvajalca gradbenih
del, to je najvažnejših opravljenih investicij v zadnjih treh letih; popis ponudnikove
razpoložljive tehnične opreme za izvedbo
javnega naročila).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsako investicijo, ki
jo ponudnik v obrazcu navaja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 37102-002/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
Cena: 12.000 SIT (DDV je vključen v
ceno).
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Občine Benedikt št. 01348-0100010789. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti ob predložitvi
dozkazila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 13. uri, sejna soba Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
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: 21. 7. 2006.
Občina Benedikt
Ob-22010/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: �����������������������
janez.h@sentjernej.si,�
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) 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: rekonstrukcija Hrastje
– 1. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalnih cest s hodnikom
za pešce ter izgradnja kanalizacije za odvod odpadnih voda v naselju Hrastje – 1.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastje, Občina Šentjernej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška dela pri rekonstrukciji lokalnih
cest s hodnikom za pešce ter izgradnja kanalizacije za odvod odpadnih voda v naselju
Hrastje – 1. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dela se
bodo financirala iz proračuna Občine Šentjernej za leta 2006, 2007 in 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
1. Ponudniki morajo predložiti pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila, iz katerega mora biti razvidno:
– imenovanje poslovodečega pri izvedbi
javnega naročila,
– medsebojna razmerja ponudnikov,
– pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis pogodbe,
– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni
izvajalec in njihove odgovornosti,
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
2. Izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo.
3. Izjava vsakega izvajalca, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.
4. Dokumente o izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu-

dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
– ponudnik ima veljavno odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja. Če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava ali če je uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila 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,
– ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem v zadnjih treh letih,
– ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež,
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila,
– ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
– ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka, ki je povezana s poslovanjem naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Izpisek na dan oddaje
ponudb ne sme biti starejši od 30 dni;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Izpisek na dan oddaje
ponudb ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, iz katerega je razvidno, da ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen. Potrdilo na dan oddaje ponudb ne
sme biti starejše od 30 dni;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
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ima sedež. Izpisek na dan oddaje ponudb
ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa država, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo na
dan oddaje ponudb ne sme biti starejše od
30 dni;
– potrdilo pristojnih državnih organov,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Potrdilo na dan oddaje ponudb ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih. Potrdilo na
dan oddaje ponudb ne sme biti starejše od
30 dni;
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila. Ponudnik
je v zadnjih petih letih kot glavni izvajalec
izvedel vsaj eno investicijo podobnega značaja, katere vrednost je znašala 25 mio SIT
ali več;
– potrdilo, da ponudnik ni dal zavajajoče
podatke;
– potrdilo/izjava, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pravne osebe s sedežem v RS predložijo: potrjena obrazca BON 1 in BON 2
oziroma BON 1P, mnenje pooblaščenega
revizorja bilance stanje in izkaza poslovnega izida za leto 2005 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Podatki
o boniteti poslovanja ponudnika (BON 1)
in podatki o plačilni sposobnosti ponudnika
(BON 2), na dan oddaje ponudbe ne smejo
biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v RS predložijo:
– odločbe DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2005 (potrjeno s
strani pristojnega DURS), bilanco stanja in
izkaza poslovnega izida za leto 2005 (iz
davčne napovedi za leto 2005, ki jih potrdi
DURS),
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred oddajo ponudbe ter
podatke o morebitnih blokadah.
Podatki na dan oddaje ponudb ne smejo
biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam opreme, potrebne za
izvedbo del, seznam kadrov, predlaganih za
vodenje in izvajanje, vsaj 3 potrjene reference iz podobnih del v zadnjih 5 letih.
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 24. 8. 2006.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR pri BS št.
01319-0100015314 s pripisom za razpisno
dokumentacijo Hrastje.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 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: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 12. uri; Občina Šentjernej, Trubarjeva c.
5, 8310 Šentjernej – 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: 21. 7. 2006.
Občina Šentjernej

Gradnje in storitve
Ob-21491/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kontaktna oseba: Mateja Žvikart, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-95-00, 07/393-15-58, faks
01/230-95-40, 07/393-15-59, elektronska
pošta: mateja.zvikart@zrsvn.si, internetni
naslov: www.zrsvn.si/life.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, kontaktna oseba: Mateja
Žvikart, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-15-55,
07/393-15-58, faks 07/393-15-59, elektronska pošta: mateja.zvikart@zrsvn.si,���������
���������������������������������
internetni naslov: ������������������
www.zrsvn.si/life.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, kontaktna oseba: Mateja Žvikart, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo
mesto,
Slovenija,
tel.
07/393-15-55,
07/393-15-58, faks 07/393-15-59, elektronska pošta: ���������������������������������
mateja.zvikart@zrsvn.si,���������
internetni naslov: ni možno.
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) Opis: izvedba del za izboljšanje hidroloških razmer v Jovsih v okviru projekta
LIFE z naslovom »Natura 2000 v Sloveniji
– upravljavski modeli in informacijski sistem« (LIFE04NAT/SI/000240).
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: naročnik s tem razpisom išče izvajalca za izvedbo potrebnih del za izboljšanje
hidroloških razmer v Jovsih (Občina Brežice), v okviru projekta LIFE z naslovom
»Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski
modeli in informacijski sistem«, (LIFE04NAT/SI/000240). Potrebni ukrepi so predvideni v treh sklopih:
1. sklop – ureditev korita Šice:
– čiščenje podrtega drevja in zarasti,
– čiščenje nizke zarasti in posamičnih
dreves po dnu struge,
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– odstranitev grmovja na delih brežin,
kjer je le-to izredno gosto,
– formiranje minimalnega korita (pri čemer se material odlaga na tisti breg, kjer je
obstoječ nasip),
– na odsekih kjer so lokalne zožitve,
čiščenje profila in odlaganje materiala ob
strugi,
– izvedba praga za eventuelno zadrževanje nizkih voda (možnost vzdrževanja gladine na potrebni niveleti).
2. sklop – ureditev odvodnika pri Rakovcu:
– čiščenje zasutega odseka v dolžini
cca. 100 m,
– čiščenje zarasti v strugi,
– formiranje minimalnega profila,
– čiščenje prepusta pod nasipom.
3. sklop – ureditev odvodnje iz osrednjega dela – razbremenilnik:
– čiščenje zarasti v strugi,
– formiranje minimalnega profila (čiščenje obstoječega profila z odlaganjem in razplaniranjem materiala ob strugi).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija, Občina Brežice, Jovsi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
potrebnih del za izboljšanje hidroloških razmer v Jovsih v vseh treh predvidenih sklopih
(Ureditev korita Šice, Ureditev odvodnika pri
Rakovcu in Ureditev odvodnje iz osrednjega
dela – razbremenilnik).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 7. 2006 in/ali konec
28. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
– zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Izplačilo v dveh obrokih (prvi obrok 30%,
drugi obrok 70%) glede na izvedbo (terminski plan) in v skladu s pogodbo.
Plačilo v slovenskih tolarjih (SIT) oziroma
evrih (EUR), glede na veljavno denarno valuto v RS. Plačilni rok je 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar dokazuje s tem, da v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
– Ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne kadrovske pogoje. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo projekta z izkazovanjem vsaj triletnih izkušenj
s področja vodenja podobnih projektov in
njegovega namestnika, z izkazovanjem vsaj
enoletnih izkušenj, podobnim predmetu tega
razpisa.
– Ponudnik mora priložiti tudi seznam
najpomembnejših izvedenih storitev v zadnjih treh letih, kar pomeni tiste storitve, ki
so bile zaključene v obdobju od julija 2003
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do junija 2006. Ponudnik mora podati vsaj
dve istovrstni storitvi. Kot istovrstna storitev
se štejejo različni projekti vodnogospodarskih del, vključno z rednimi vzdrževalnimi
deli.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter ima dovoljenje (odločba upravnega
organa) za opravljanje dejavnosti; dokazilo
ne sme biti starejše od 60 dni (od datuma,
ki je določen za javno odpiranje ponudb)
(dokazilo: dokument iz točke 1.3 ponudbene
dokumentacije).
– Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takšnega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(dokazilo: dokument iz točke 1.4 ponudbene
dokumentacije).
– Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (od
datuma, ki je določen za javno odpiranje
ponudb) (dokazilo: dokument iz točke 1.5
ponudbene dokumentacije).
– Da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem; dokazilo ne sme biti starejše od 60 dni (od
datuma, ki je določen za javno odpiranje
ponudb) (dokazilo: dokument iz točke 1.7
ponudbene dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo
naj ne bo starejše od 30 dni (od datuma, ki
je določen za javno odpiranje ponudb) (dokazilo: dokument iz točke 1.6 ponudbene
dokumentacije).
– Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben za opravljanje navedene storitve;
pogoj za priznanje finančne in poslovne sposobnosti je, da v preteklih šestih mesecih ni
imel blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov)
(dokazilo: dokumenti iz točke 1.8 ponudbene dokumentacije)
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Da je ponudnik usposobljen za opravljanje navedene storitve (npr. dokazilo o
razpolaganju z ustrezno opremo in inštrumentarijem – stanje na dan oddaje ponudbe, seznam primernih referenc).
– Da ponudnik v ponudbi navede spisek
delavcev, ki bodo izvajali naloge in da navede potrebne izkušnje in kvalifikacije vodje
projekta in njegovega namestnika.
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.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponujena cena – od 0 do 65,
2. reference ponudnika in podizvajalcev
– od 0 do 20,
3. kvalifikacije zaposlenih, ki bodo izvajali projekt – od 0 do 10,
4. terminski plan – od 0 do 5.
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 7. 9. 2006, brezplačno po predhodnem zaprosilu na elektronski naslov mateja.zvikart@zrsvn.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 9. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2006
ob 13. uri, Zavod RS za varstvo narave,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Velika
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; LIFE04NAT/SI/000240.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave

Storitve
Št. 110-1/06 - Saša Stanešič Ob-21873/06
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
in popravek
V Uradnem listu RS, št. 71/06 z dne
7. 7. 2006 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri obnovi vozišč na avtocestah v Republiki Sloveniji v letu 2006«
(Ob-19685/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/2000) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 1. 8. 2006 do 11.30.
Odpiranje ponudb bo dne 1. 8. 2006 ob
12. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Navedba točke IV.1) Vrsta postopka se
pravilno glasi postopek s pogajanji.
Navedba pod točko VI.4) Dodatne informacije pa se pravilno glasi Postopek s
pogajanji bo dne 3. 8. 2006 ob 11 uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-21523/06
Popravek
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za Dom za varstvo odraslih Velenje,
objava javnega razpisa za čiščenje prostorov, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
37 z dne 7. 4. 2006, Ob-9866/06, v naslednjem delu:
1. Pogoj določen v 10. točki 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe se

spremeni in se pravilno glasi: da bo zagotovil strokovni nadzor nad izvajanjem del z
najmanj enim delavcem z ustrezno izobrazbo zdravstvene ali sanitarne smeri.
Dokazilo: Izjava ponudnika, da bo zagotovil strokovni nadzor z ustreznim kadrom.
2. Spremeni se točka IV.3.3) Rok za
sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje.
Novi rok za sprejemanje ponudb: 8. 8.
2006 do 10. ure.
in
IV.3.7.2) Datum čas in kraj javnega odpiranja.
Novi rok za odpiranje ponudb: 8. 8. 2006
ob 10.30.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Ob-22018/06
Popravek
V javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo za oddajo naročila storitve upravljanje s centralnim slovenskim turističnim
rezervacijskim sistemom, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-18008/06 se spremenijo naslednje točke:
1. V točki IV.3.2) Pogoji za pridobitev
razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije se prvi stavek spremeni tako,
da se glasi:
»Pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2006«.
2. V točki IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje se prvi stavek
spremeni tako, da se glasi: »1. 8. 2006«.
3. V točki IV.3.3) Rok za sprejemanje
ponudb ali prijav za sodelovanje se zadnji
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Način prijave:
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
1. 8. 2006, do 10. ure (po pošti ali oddaja v
vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana) v zaprti ovojnici po
navodilih iz razpisne dokumentacije.«
4. V točki IV.3.7.2) Datum, čas in kraj se
tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 1. 8. 2006, do 10. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.«
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21290/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jurij Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/307-75-03, elektronska pošta:
jurij.ahacic@zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktni
osebi: Jurij Ahačič, Bernarda Erjavec,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/307-75-03 in 01/307-72-99,
elektronski pošti: jurij.ahacic@zzzs.si����
������������������������
in
bernarda.erjavec@zzzs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN DIREKCIJA-008/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje čiščenja poslovnih prostorov in
dobava sanitarno papirne galanterije in
čistil v organizacijskih enotah Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Koper, Kranj,
Krško, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
Mesto, Ravne na Koroškem.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
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 – OE LJ, PE IC, DI, Miklošičeva
24, Ljubljana, talnih površin 9.822,32 m2
Sklop 2 – OE LJ, PE IC, DI, Mala ulica 3,
Ljubljana, talnih površin 1.897 m2
Sklop 3 – izpostave OE Ljubljana, talnih
površin 2.336,49 m2
Sklop 4 – izpostave in sedež OE Koper
talnih površin 1.440,98 m2
Sklop 5 – izpostave in sedež OE Kranj,
talnih površin 4.921,00 m2
Sklop 6 – izpostave in sedež OE Krško,
talnih površin 925,85 m2
Sklop 7 – izpostave in sedež OE Murska
Sobota, talnih površin 1.556,35 m2
Sklop 8 – izpostave in sedež OE Nova
Gorica, talnih površin 1.675 m2
Sklop 9 – izpostave in sedež OE Novo
mesto, talnih površin 1.132,60 m2
Sklop 10 – izpostave in sedež OE Ravne
na Koroškem, talnih površin 1.585,27 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti javnega
naročila (brez DDV), veljavna najmanj do
31. 12. 2006;
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,
veljavna najmanj še en dan po prenehanju
veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni in začne
teči naslednji dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
(a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
(b) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
(c) da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
(d) da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma da je ponudnik, ki ima sedež

v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
(b) potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
(c) izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku;
(d) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(e) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja po 6. členu Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, 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 javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. končna ponudbena cena: 0-90 točk,
2. reference: 0-10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN DIREKCIJA-008/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006 ob
12. uri, sedež naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, sejna soba 140/I. nadstropje.
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: 17. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
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Ob-21374/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Laura Komparič, Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, tel. 01/300-98-81, faks 01/300-98-78,
elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d.,
izpostava Ljubljana, kontaktna oseba: vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-67.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 342/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje revizorskih storitev v DARS d.d.
za obdobje 2006–2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.12.12.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje revizorskih storitev v obdobju 2006–
2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira storitev iz lastnih sredstev. Plačilo
za opravljeno storitev bo izvedeno na osnovi
vsakokratnega računa v roku 60 dni od njegovega prejema v skladu z določili pogodbe
in razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o revidiranju (Ur. l. RS, št. 11/01 – ZRev-1).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000342/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način plačila: Razpisna dokumentacija v elektronski
(PDF) obliki je brezplačna. Plačilo se nanaša
na dokumentacijo v pisni obliki in posredovanje po pošti. Razpisna dokumentacija bo
ponudnikom posredovana na njihovo pisno
zahtevo, ki jo pošljejo naročniku po elektronski pošti na naslov komerciala@dars.si�����
�����������������������
ali
po faksu 01/300-98-78. Zainteresirani ponudniki morajo v svoji zahtevi po posredovanju
razpisne dokumentacije navesti naslov javnega razpisa, svoj točen naziv s sedežem,
matično in davčno številko in številko TRR,
ime kontaktne osebe, telefonsko in telefaks
številko kontaktne osebe in način dostave
razpisne dokumentacije (v elektronski obliki
ali posno po faksu). Kolikor želi zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo pisno
po pošti, mora predhodno vplačati 6.000 SIT
na račun DARS d.d. št. 06000-0112292446
pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 13. uri; DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
DARS d.d.
Ob-21376/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nepremičnine Celje d.o.o., kontaktna oseba: Janko Arnuš, Trg Celjskih
knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-51-00, faks 03/426-51-34, elektronska pošta: ����������������������������������
nepremicnine@celje.si,������������
internetni
naslov: www.nepremicnine-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/03-07/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije IDP,
PGZ, PZR, PZI, PEL in PID za stanovanjski objekt – zahodni blok B1 Novi Trg – v
stanovanjski soseski Dolgo Polje 3, kare
VI, vključno z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje, Novi Trg.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila, začetek 15. 9. 2006, konec 20. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti, ki mora veljati do
15. 9. 2006; bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3%
ponudbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku, garancijska izjava na podlagi 32. in 33. člena
ZGO1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90%
pogodbene cene v roku 60 dni od dneva
prejetja računa na podlagi izstavljenih situacij, 10% v roku treh dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
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: ponudba mora biti izdelana v skladu
s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– lastna izjava;
4. da zaradi kaznivega dejanja pod 3 ni
bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference, podpis izjave),
2. če ponudnik nima zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti ter referenc,
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi
vsaj treh projektantskih del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih podobna razpisanim in vredna vsako najmanj
15,000.000 SIT;
– da je bil odgovorni projektant ponudnika v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen kot
odgovorni projektant pri izvedbi vsaj treh
projektantskih del (ne nujno javnega naroči-

la), ki so po naravi in pogojih podobna razpisanim in vredna vsako najmanj 15,000.000
SIT (če je odgovorni projektant ves ta čas
zaposlen pri ponudniku, s svojimi referencami izkazuje tudi reference ponudnika).
Iz referenc mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj za
eno izvedbo (ostali dve sta lahko ocenjeni z
oceno »dobro«).
Ponudnik mora navesti referenčni objekt
in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno
referenco s strani investitorja-naročnika,
ki je izvedbo ocenil kot pozitivno. Navedena mora biti tudi kakovost izvedenih del in
spoštovanje roka izvedbe. Reference morajo biti predložene na priloženem obrazcu
(obrazec POT-REF1 in POT-REF2 si ponudnik fotokopira).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno pri naročnikih.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/03-07/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na tran. račun naročnika pri Krekovi Banki št.
24300-9004305694.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 11. uri; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 10/06
Ob-21380/06
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:
Peter Kosi, Urad za gospodarske javne službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-61-675, faks 03/89-61-641, elektronska pošta: peter.kosi@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640,
faks 03/89-61-641, elektronska pošta:
bojana.znider@velenje.si,��������������������
internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-61-661, faks 03/89-61-621, elektronska pošta: sprejemna@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 465-08-0014/2006 –
600-14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izdelava
prometne študije v okviru urbanistične zasnove mesta Velenje z navezavo
na ostala naselja v mestni občini Velenje z idejno zasnovo predvidenega cestno-prometnega omrežja in grobo ocenitev predlaganih variant.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Velenje.
Šifra: NUTS: SLO.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del bo takoj po podpisu pogodbe, zaključek pa najkasneje 28. 2.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudb v višini
5% ponudbene vrednosti z DDV, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;
-da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ni v kazenskem postopku;
– da proti ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih 6
mesecih pred oddajo ponudbe neporavnane

obveznosti v skladu z Zakonom o davčnem
postopku in z Zakonom o izvršbi in zavarovanju oziroma podatki o finančni disciplini
za samostojnega podjetnika – posameznika
ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik
v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe
blokiran transakcijskega računa.;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
– da izkaže, da je v letih 2003, 2004 in
2005 (relevanten je datum končanja prometne študije) opravil najmanj pet prometnih
študij v višini nad 10,000.000 SIT z DDV;
– da ponudnik ne izkazuje »negativnih
referenc«;
– da predloži poimenski seznam ključnih kadrov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji;
– da nudi rok plačila 30. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa.;
– da ponudnik predloži bančno garancijo
za resnost ponudb v višini 5% ponudbene
vrednosti z DDV,
– da ponudnik predloži izjavo o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– da ponudnik predloži terminski plan
izvedbe,
– pogoj: rok dokončanja del ne sme biti
daljši od 28. 2. 2007,
– da ponudba velja najmanj do 17. 10.
2006,
– ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila:
– pravna oseba – gospodarska družba: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– samostojni podjetnik – posameznik:
potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik
štel, da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja,
da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
3. potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen: potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (pravna oseba – gospodarska
družba predloži potrdilo za pravno osebo,
samostojni podjetnik – posameznik predloži
potrdilo za fizično osebo);
4. lastno pisno izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku za storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja:
– pravna oseba – gospodarska družba:
predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register;
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– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo, da je še vpisan v Poslovni
register Slovenije, ki ga vodi AJPES;
6. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne
obveznosti: potrdilo izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
7. ostale izjave ponudnika, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe – gospodarska
družba: BON – 2,
– za fizične osebe – potrdilo poslovne
banke,
2. bančna garancija za resnost ponudb v
višini 5% ponudbene vrednosti z DDV, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. reference: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – referenčna lista ponudnika
vključno z izjavami naročnikov;
2. seznam ključnih kadrov: izpolnjen,
podpisan in žigosan obrazec;
3. rok za izvedbo: izpolnjen, podpisan,
žigosan obrazec Ponudba in predložen terminski plan;
4. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 465-08-0014/2006
– 600-14.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 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 17. 10. 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: 17. 8. 2006
ob 13. uri, Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 55/IV (IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Mestna občina Velenje
Ob-21454/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ
Zdravstveni dom Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Tatjana Hladen, ek., Mestni
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trg 17, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/758-17-30, faks 03/758-17-60, elektronska pošta: hladen@s5.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne
dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-615, faks
03/54-34-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost
zavodov osnovne dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/54-34-615, faks 03/54-34-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
II.1) Opis: izvedba prevozov dializnih
bolnikov.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2006-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sukcesivno
izvajanje prevozov dializnih bolnikov za
obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice. (Po relacijah).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda za celoten obseg izvedbe
sukcesivnega izvajanja vsakodnevnih prevozov dializnih bolnikov glede na relacije in
časovne termine po specifikaciji naročnika v
skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 21. 7. 2006 do 1. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe;
– ponudnik mora priložiti svoji ponudbi
lastno bianco menico za resnost ponudbe, z
menično izjavo, v višini 500.000 SIT;
– ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe predložil lastno menico,
bianco, podpisano in s pečatom, z menično
izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta, z veljavnostjo en dan po preteku
roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih – 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
1. Komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Obrtno dovoljenje izdano v skladu z
Obrtnim zakonom s strani Obrtne zbornice
RS, za predmet opravljanja dejavnosti, če
je ponudnik obrtnik oziroma opravlja razpisano dejavnost na način iz 5. člena obrtnega zakona. Če ponudnik ne bo predložil
dovoljenja bo naročnik štel, da ponudnik ne
opravlja razpisane dejavnosti na način iz 5.
člena obrtnega zakona in zato tega dovoljenja ne potrebuje.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, 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:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti v
primeru:
– Gospodarske družbe: BON-1/P, ki ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe (opozorilo: ponudnik mora v
ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot
nadomestilo le tega predložiti BON-1, pozornost pri naročanju bonitete poslovanja).
– Zasebniki – samostojni podjetniki: Potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik izkaže, da je kadarkoli v zadnjem letu od objave javnega naročila izvajal storitve prevoza bolnikov.
2. Ponudnik ima ustrezno kadrovsko kapaciteto.
3. Ponudnik s podpisom pogodbe izkaže
da je v primeru okvare vozila ali odsotnosti
voznika sposoben na lastne stroške organizirati ekvivalenten nadomestni prevoz za
čas nezmožnosti prevoza.
4. Iz opisa delovnih sredstev mora biti
razvidno, da ponudnik razpolaga s prevoznim sredstvom, ki ustreza zahtevam veljavne zakonodaje in je primerno za prevoz
dializnih bolnikov (ležeči).
5. Ponudnik mora ponuditi sukcesivno
izvajanje vseh storitev v rokih, pod pogoji in
na način kot je to navedeno v specifikaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva objave
v Ur. l. RS pri kontaktni osebi Geršak Vladu,
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, tel. 03/54-34-615. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti:
– davčno številko;
– potrdilo
o
vplačilu
na
TRR
06000-0104397810, faks 03/54-34-614.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006 do
8. ure.

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: 22. 8. 2006
ob 10. uri; Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje desno
– Referat za javna naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Zdravstveni dom Slovenske Konjice
Ob-21456/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šalovci, kontaktna oseba: Aleksander
Abraham, Šalovci 162, 9204 Šalovci, Slovenija, tel. 02/559-80-50, faks 02/559-80-54,
elektronska pošta: info@salovci.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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-107/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba geodetskih del na komasacijskem
območju k.o. Šalovci VIII (ureditev meje
na obodu komasacijskega območja; izdelava elaborata ureditve meje na obodu
komasacijskega območja; izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč; izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja
zemljišč komasacijskega sklada; priprava, izdelava, razgrnitev in usklajevanje
elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja; ureditev meje znotraj komasacijskega območja – gozdovi,
trajni nasadi, ohišnice; zamejničenje in
izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki…; izmera objektov – stanovanjski objekti, gospodarski
objekti…; izmera objektov v območju, ki
so pomembni za izdelavo projekta nove
razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi…; izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč;
zamejničenje novih parcel v naravi in
seznanitev lastnikov; izdelava elaborata
komasacije).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja
na terenu – k.o. Šalovci in v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.50.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1,000.000 SIT;
– 10% bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.
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: splošni pogoji po 41. do 47.
členu Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) ter v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje, da je ponudnik registriran;
2. potrdilo pristojnega organa države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročanja;
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku, oziroma potrdilo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben; ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje in da v zadnjih šestih
mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca ni imel blokiranega
finančnega računa.
Dokazila:
– za pravne osebe: originalen obrazec BON-1/P za preteklo poslovno leto in
BON-2, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt finančni
račun, da le-ta v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran;
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane vse davke prispevke in druge obvezne
dajatve in poslovne obveznosti;
– potrdilo sodišča, oziroma pristojnega
organa države, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
ni prenehal opravljati registrirane dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti, s
katero zagotavlja, da ima ponudnik zadostno število strokovno usposobljenih ljudi
za opravljanje storitev in da imajo ustrezno
opremo za izvedbo pogodbe;
– reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), Zakon
o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št.
55/03), Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Ur. l. RS, št. 95/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 65%,
2. rok izvedbe – 10%,

3. reference ponudnika na primerljivih
delih – 15%,
4. pridobljeni certifikat ISO 9001 – 5%,
5. kadrovska sestava – 5%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-107/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Šalovci pri UJP št. 01233-0100011865; namen nakazila: za razpisno dokumentacijo
– komasacija Šalovci VIII.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 13. uri; Občina Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci.
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: Aleksander
Abraham, tel. 02/559-80-50.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Občina Šalovci
Ob-21457/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-84, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 2 – šolski prevozi.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v
šolskih letih 2006/2007 in 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: šolski okoliš OŠ Grad.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklenila za šolska
leta 2006/2007 in 2007/2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema fakture.
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III.2) Pogoji za sodelovanje: splošni pogoji po ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
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: do 21. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 11. uri; Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad.
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: 17. 7. 2006.
Občina Grad
Ob-21458/06
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.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
I) 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 +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): 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 +386/1/478-86-49, 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.
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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: opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Zavrč, MMP
Petišovci ter MMP Sočerga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: MMP Zavrč, MMP
Petišovci ter MMP Sočerga.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Zavrč, MMP
Petišovci ter MMP Sočerga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč
in gradbenega nadzora za MMP Zavrč
1) Kratek opis: opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov
zemljišč in gradbenega nadzora za MMP
Zavrč.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
Sklop št. 2
Naslov: Opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in gradbenega nadzora za MMP Petišovci
1) Kratek opis: opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov
zemljišč in gradbenega nadzora za MMP
Petišovci.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
Sklop št. 3
Naslov: Opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in gradbenega nadzora za MMP Sočerga
1) Kratek opis: opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov
zemljišč in gradbenega nadzora za MMP
Sočerga.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega
inženirja, odkupov zemljišč in gradbenega
nadzora za MMP Zavrč, MMP Petišovci ter
MMP Sočerga.
II.2.2) Opcije:
V primeru dodatnih naročil blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni okvir za
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poznejša naročila: 12 mesecev od oddaje
naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini:
– za 1. sklop 4,000.000 SIT,
– za 2. sklop 2,000.000 SIT,
– za 3. sklop 5,000.000 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: 60. dan od dneva uradnega
prejema mesečne obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila:
1. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ
3 mesece)
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
Dokazila:
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece)
ali
Pisna izjava, da za dejavnost ponudnika ni potrebno dovoljenje, v primeru ko za
dejavnost ponudnika ni potrebno posebno
dovoljenje (največ 3 mesece),
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen (največ
3 mesece)

4. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do 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. Mnenje pooblaščenega revizorja mora vsebovati informacijo,
da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po kolektivni pogodbi. Revizorsko
poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnem oddaje ponudbe (original).
2. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti.
Dokazilo: obrazec BON 1/P, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb (original).
3. Ponudnik mora potrditi (podpiše in
žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski
oziroma kooperantski pogodbi. V primeru
nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik predložiti tudi seznam podizvajalcev
in obrazec/e podizvajalcev.
Dokazili:
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi (največ 3 mesece)
in
Seznam podizvajalcev, podpisan in žigosan s stani ponudnika in podizvajalca ter
podpisan in žigosan obrazec podizvajalcev
s podatki, za posameznega podizvajalca, ki
so po zahtevani vsebini enaki obrazcu ponudbe za ponudnika, na lastnem potrjenem
obrazcu podizvajalca. (največ 3 mesece).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Tehnični pogoji
1. Ponudnik mora skupaj izkazati najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni storitvi:
1.1 Najmanj eno kvalitetno in pravočasno
storitev ponudnik izkaže za storitev nadzora
in tehničnega svetovanja, kot kombinacijo
obeh storitev, zaključeno v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe, v znesku:
– nad 15,000.000 SIT če se ponudnik
prijavlja na 1 sklop,
– nad 25,000.000 SIT če se ponudnik
prijavlja na 2 sklopa,
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– nad 35,000.000 SIT če se ponudnik
prijavlja na 3 sklope.
1.2 Najmanj eno kvalitetno in pravočasno opravljeno storitev ponudnik izkaže kot
storitev nadzora ali kot storitev tehničnega
svetovanja ali pa kombinacija obeh storitev,
to je storitev nadzora in tehničnega svetovanja v znesku:
– nad 15,000.000 SIT če se ponudnik
prijavlja na 1 sklop,
– nad 25,000.000 SIT če se ponudnik
prijavlja na 2 sklopa,
– nad 35,000.000 SIT če se ponudnik
prijavlja na 3 sklope.
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/ikov (največ
3 mesece).
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 upoštevalo pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja
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.
2. Ponudnik mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost – tehnično svetovanje za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila skladno s 33. členom ZGO-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za projektantsko odgovornost
– tehnično svetovanje.
2. kadrovski pogoji
3. ponudnik mora imeti za opravljanje
razpisanih storitev skladno z ZGO-1 zaposlene ustrezno usposobljene kadre;
3.1 Ponudnik mora imenovati za vsak
razpisan sklop posebej drugega odgovornega nadzornika – odgovornega vodjo nadzora za vsa dela, ki bo hkrati tudi vodja
tehničnega svetovanja in koordinator vseh
pogodbenih izvajalcev, ki mora biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku ali
pri glavni družbi (v primeru skupne ponudbe), ima opravljen strokovni izpit po ZGO,
je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev
(IZS) ter ima na podobnih delih 10 let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl. inž.
grad ali univ. dipl. inž. arh. ter ima najmanj 1
ustrezno referenco opravljanja storitve vodje
tehničnega svetovanja iz razpisanih del.
Dokazila:
3.1.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
3.1.2. Diploma o zaključku študija
3.1.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
3.1.4 Potrdilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ali ZAPS
3.1.5 Lastno izjavo ponudnika (podpisano in žigosano) o rednem delovnem razmerju in delovni dobi pri ponudniku

3.1.6 Najmanj eno ustrezno referenco s
področja opravljanja tehničnega svetovanja s področja razpisanih del v višini nad
15,000.000 SIT z DDV v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe (priložen obrazec).
3.2 Ponudnik mora imenovati za vsak
razpisan sklop posebej drugega odgovornega nadzornika nad GOI deli, ki mora biti
v rednem delovnem razmerju pri ponudniku ali pri glavni družbi (v primeru skupne
ponudbe), ima opravljen strokovni izpit po
ZGO, je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (IZS) ter ima na podobnih delih 5
let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ.
dipl. inž. grad. ali univ. dipl. inž. arh.
Dokazila:
3.2.1 Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
3.2.2 Diploma o zaključku študija
3.2.3 Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
3.2.4 Potrdilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ali ZAPS.
3.3 Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika nad strojnimi instalacijami
in napravami, ki je lahko za vse razpisane
sklope isti in ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi (v primeru skupne ponudbe),
ima opravljen strokovni izpit po ZGO, je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (IZS)
ter ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl. inž. str.
Dokazila:
3.3.1 Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
3.3.2 Diploma o zaključku študija
3.3.3 Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
3.3.4 Potrdilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.
3.4 Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika nad elektro instalacijami
in napravami, ki je lahko za vse razpisane
sklope isti in ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi (v primeru skupne ponudbe),
ima opravljen strokovni izpit po ZGO, je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (IZS)
ter ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl. inž. el.
Dokazila:
3.4.1 Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
3.4.2 Diploma o zaključku študija
3.4.3 Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
3.4.4 Potrdilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.
3.5 Ponudnik mora imenovati za vsak
razpisan sklop posebej drugega odgovornega izvajalca in koordinatorja pogodbenih
del s področja odkupov zemljišč in urejanja
ZK stanja, ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi ima opravljen strokovni izpit
po ZGO in ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl.
inž. geod., univ. dipl. inž. arh. ali univ. dipl.
pravnik.
Dokazila:
3.5.1 Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
3.5.2 Diploma o zaključku študija
3.5.3 Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
3.5.4 Potrdilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ali ZAPS.
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Opomba: potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO in potrdilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ali ZAPS
za univ. dipl. pravnik ni potrebno.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: šifra zadeve:
430-71/2006; oznaka javnega naročila: ODIDSIOZ-20/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 4. 9. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 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: 4. 9.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana – 6. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: 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
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 2006/126
Ob-21459/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Miran Čeh,
direktor občinske uprave Občine Destrnik,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
02/761-92-50, faks 02/761-92-52, elektronska pošta: obcina.destrnik@destrnik.si, internetni naslov: www.destrnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-11/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev v
Osnovno šolo Destrnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Destrnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev se lahko izvajajo kot pogodbeni
prevozi ter kot javni in posebni linijski prevozi. Obseg in čas relacij je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: ponudnik lahko predloži za vse
sklope svojo maksimalno racionalno varianto v skladu z razpisom.
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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti (brez DDV) z rokom veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe, izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu od šole potrjenega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti (brez
DDV) z rokom veljavnosti 10 dni po podpisu
pogodbe,
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu,
– seznam in licence za vozila in drugi podatki za vozila iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja tehnične, finančne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
– Zakon o prevozih v cestnem prometu,
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki s katerimi se vozijo
skupine otrok,
– Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu,
– Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu,
– ostala veljavna zakonodaja.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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 je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 8. uri, v sejni sobi Občine Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Občina Destrnik
Ob-21461/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Kovačič, vodja sektorja Javna higiena, Savska cesta 34, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/729-54-30, faks
01/729-54-50, internetni naslov: http//www.
jkp-prodnik.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 06/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojne storitve vgrajevanja komunalnih
odpadkov s kompaktorjem v lasti naročnika. Prevozne storitve komunalnih odpadkov s specialnimi vozili s samonakladalno napravo. Posredovanje voznikov
specialnih vozil za odvoz odpadkov.
Strojno čiščenje javne kanalizacije,
peskolovov in hišnih priključkov s specialnim kombiniranim vozilom za čiščenje kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,

– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega):
1. ponudbena vrednost,
2. odzivni čas,
3. reference,
4. dodatna tehnična oprema in usposobljenost.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 06/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 10. uri, sedež družbe, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.
Ob-21462/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Hostnik, Univ. dipl. pravnica, Savska cesta 34, 1230 Domžale, Slo-
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venija, tel. 01/729-54-30, faks 01/729-54-50,
internetni naslov: ��������������������������
http://www.jkp-prodnik.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) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 05/06.
II.1.2) Opis/predmet javnega naročila:
varnostno – receptorske storitve.
II.1.3) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Savska cesta 34, Domžale
in deponija Dob.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,

3. strokovna izobrazba kadrov,
4. ostali pogoji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 05/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2006.
Cena: 14.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 14.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006 do
9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 10. uri, sedež družbe, sejna soba.
VI. 4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.
Št. 26811-2/2005
Ob-21463/06
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 Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Milan Burg, Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/234-14-37, faks +386/2/234-14-52,
elektronska pošta: Milan.burg@gov.si, internetni naslov: http.//www.gov.si/dzp/.
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: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje strokovnega nadzorstva, koordinacije za varnost in zdravje pri delu in
izvajanje kakovostnih in količinskih prevzemov materiala in opreme: Modernizacija SV in TK naprav na progi Pragersko
– Ormož.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 18 (Storitve železniškega prometa).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje strokovnega nadzorstva, koordinacije za
varnost in zdravje pri delu in izvajanje kakovostnih in količinskih prevzemov materiala in
opreme na projektu: modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož, ki obsega projektiranje in samo izvedbo. Na sedmih postajah (Kidričevo, Cirkovce, Ptuj, Moškanjci, Cvetkovci, Ormož in Središče) bodo
vgrajene nove elektronske postavljalnice z
daljinskim avtomatskim vodenje prometa iz
centra vodenja v Mariboru, predvideno je
novo zavarovanje štirih ter modernizacija
osemnajstih nivojskih križanj ceste z železnico. Vgrajenih bo sedem novih avtomatskih progovnih blokov, potekala bo nadgradnja telekomunikacijskih sistemov, graditev
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enotnega podatkovnega sistema ter graditev sistema SCADA kot daljinskega sistema
za prenos ukazov in javljanj. V projekt spada
tudi položitev novega optičnega kabla na
odseku proge Maribor–Pragersko–Ormož,
ki bo zagotavljal redundančno povezavo signalnovarnostnih sistemov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 730 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da,
garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sredstva
zagotovljena iz proračuna RS.
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. uspešna izvedba vsaj enega nadzora
na podobnih projektih (signalnovarnostne
naprave) na področju javne železniške infrastrukture kot glavni izvajalec in izvajanje kakovostnega in količinskega prevzema
materiala in opreme (signalnovarnostne naprave) na vsaj enem podobnem projektu v
zadnjih 6 letih,
2. zagotovitev ustreznih strokovnjakov, ki
izpolnjujejo pogoje določene z zakonodajo
za opravljanje razpisanih storitev in so potrebni za izvedbo tega javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Zakon o javnih naročilih: prvi in četrti odstavek 42. člena.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih mora biti v višini najmanj enainpolkratne (1,5x) vrednosti tega javnega
naročila z DDV,
2. prikazati likvidna sredstva ali prikazati možnosti najetja kredita v minimalni
vrednosti prvih dveh mesečnih situacij.
Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih
pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem
nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi
skupna sposobnost izpolnjevanja navedenih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izpolnjevati sledeče pogoje:
1. uspešna izvedba vsaj enega nadzora
na podobnih projektih (signalnovarnostne
naprave) na področju javne železniške infrastrukture kot glavni izvajalec in izvajanje kakovostnega in količinskega prevzema
materiala in opreme (signalnovarnostne naprave) na vsaj enem podobnem projektu v
zadnjih 6 letih,
2. zagotovitev ustreznih strokovnjakov, ki
izpolnjujejo pogoje določene z zakonodajo
za opravljanje razpisanih storitev in so potrebni za izvedbo tega javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; sklic na Zakon
o varnosti v železniškem prometu in Zakon
o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2006.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
JAŽP TR 01100-600002642 pri UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2006
ob 10. uri, Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenija, Kopitarjeva 5,
SL-2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 8000-26/2006
Ob-21500/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jurij Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-75-03, faks 01/307-74-09, elektronska pošta: jurij.ahacic@zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna
oseba: Jurij Ahačič, Bernarda Erjavec,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/307-75-03 in 01/307-72-99,
elektronska pošta: jurij.ahacic@zzzs.si;�
����������������������
bernarda.erjavec@zzzs.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija - 013/06 - S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je vzdrževanje
fotokopirnih strojev z dobavo potrošnega materiala (razen papirja) in rezervnih
delov za 154 fotokopirnih strojev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po razpisni dokumentaciji (priloga 1).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ocenjene vrednosti ponujenih
sklopov javnega naročila (brez DDV), veljavna najmanj do 31.10.2006;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ocenje-
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ne pogodbene vrednosti ponujenih sklopov
(z DDV), veljavna najmanj še 1 dan po prenehanju veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
b) da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
c) da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
d) da je ponudnik poravnal vse davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
(a) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
(b) potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
(c) izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku;
(d) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(e) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja po 6. členu Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, 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 javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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. končna ponudbena cena: 0–80 točk,
2. odzivni čas: 0–20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: Direkcija 013/06 - S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 9. 2006.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2006, do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 12. uri, sedež naročnika, Miklošičeva 24,
Ljubljana, soba 140.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 43004-02/2006
Ob-21524/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofljica, kontaktna oseba: Darja Draksler, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel.
01/360-16-00, faks 01/360-16-10, e‑pošta:
obcina@obcina.skofljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,
pritličje – vložišče.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43004-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strategije prostorskega razvoja in
prostorskega reda Občine Škofljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s prostorsko zakonodajo.
II.3) Trajanje javnega naročila: začetek
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje ob
izvršitvi vseh pogodbenih obveznosti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, ki mora biti brezpogojno plačljiva na prvi poziv in ki jo naročnik lahko
unovči v primeru, če ponudnik umakne ali
spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
če se kot izbrani ponudnik ne odzove na poziv naročnika k podpisu pogodbe ali zavrne
sklenitev pogodbe oziroma če najkasneje v
10 dneh po sklenitvi pogodbe ne predloži,
ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila /ter sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405; 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 sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom za celotno izvedbo naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da lahko ves čas izvajanja del zagotavlja kadrovsko zasedbo z ustrezno usposobljenimi strokovnjaki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma priglasitev
na DURS za samostojne podjetnike),
– potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,
– izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne obveznosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON-1/P, za samostojne podjetnike BON-1/SP (izda ga AJPES), za samostojne podjetnike pa tudi potrdilo banke pri kateri imajo odprt račun,
s podatki, ali so imeli v zadnjih 6 mesecih
blokiran račun ali ne in za koliko časa,
– izjava o poravnanih zapadlih poslovnih
obveznostih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam referenc, ki so v povezavi s
temami predmeta razpisa,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev vezano na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 8. 9. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanskim nalogom na podračun pri UJP št.
01323-0100000956 sklicna številka: 00
43004-02/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 9. 2006 do
11. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2006
ob 11.30; sejna soba Občine Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Občina Škofljica
Ob-21612/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-98-49, faks: 01/300-98-78, elektronska pošta: komercia-la@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
doda-tne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 324/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tehtanje vozil v prostem prometnem
toku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni odseki v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7432.10.0.0-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 7432.11.0.0-6.
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: 30 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe:
1,620.000SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
pla-čila 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 prevze-ti
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.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom
izva-jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud-nika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahte-vanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
doka-zila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne
spo-sobnosti – obvezna dokazila: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti –
obve-zna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
ome-jeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naro-čila: 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: 324/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po plačilu, se razpisna dokumentacija v pisni obliki inte-resentu pošlje po pošti. Plačilo mora biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000-0112292446. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi v elektronski
obliki (PDF) brezplačno, ki bo posredovana
interesentu na njegovo pisno zahtevo, katero pošljejo naročniku na faks 01/300-98-78
ali na e-mail komerciala@dars.si z navedbo
nazi-va javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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
kate-rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 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: 20. 7. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Ob-21630/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: dr. Metka Gorišek, mag.
Bernarda Jurič, tel. +386/1/47-87-400,
e-pošta:
bernarda.juric@gov.si,������
����������������������������
faks
+386/1/47-87-422.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Ein-
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spielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bernarda.juric@gov.si,������
����������������������������
tel.
+386/1/309-42-03, faks +386/1/309-42-30.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, tel.
+386/1/309-42-03, faks +386/1/309-42-30.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektno investicijske
dokumentacije za investicijski projekt »Celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo in
varovanja vodnih virov Pomurja«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Prekmurja
in 7 občin Prlekije, Slovenija.
Šifra NUTS: Sl 001.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava projektno investicijske dokumentacije za investicijski projekt »Celovita
oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja«.
1) priprava izhodišč za projektiranje,
2) idejna zasnova – obdelava variantnih
rešitev,
3) dokument identifikacije investicijskega
projekta,
4) poročilo o vplivih na okolje,
5) predinvesticijska zasnova,
6) idejni projekt,
7) investicijski program,
8) analiza stroškov in koristi,
9) vloga za kohezijski sklad.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.23.22.00-6, dodatni predmet(-i):
74.23.22.20-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektno investicijske dokumentacije
za projekt »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih
virov Pomurja«
1) priprava izhodišč za projektiranje,
2) idejna zasnova – obdelava variantnih
rešitev,
3) dokument identifikacije investicijskega
projekta,
4) poročilo o vplivih na okolje,
5) predinvesticijska zasnova,
6) idejni projekt,
7) investicijski program,
8) analiza stroškov in koristi,
9) vloga za kohezijski sklad.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
150,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
15 mesecev po sklenitvi pogodbe oziroma
najkasneje 1 mesec po sprejemu Uredbe o
državnem lokacijskem načrtu na Vladi RS.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti originalno bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3 mio SIT z veljavnostjo do 4. 1. 2007 in izjavo banke, da bo
v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba, izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira razpisana
dela v celoti iz sredstev proračuna RS in
poravnava plačila v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci oziroma zunanjimi strokovnimi
sodelavci. V primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov,
samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje

ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila:
– za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,
– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na Prilogi
D 1 razpisne dokumentacije) in
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja (na Prilogi D 1 razpisne
dokumentacije),
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (samo v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi lastno pisno Izjavo (na Prilogi D1 razpisne dokumentacije), da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež, ki ga izda Okrožno sodišče oziroma Davčna uprava.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je finančno in poslovno sposoben
izvesti predmetno naročilo, kar pomeni, da:
– nima blokiranih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih,
– v letih 2003, 2004 in 2005 ni izkazoval izgube,
– da povprečni letni prihodek ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
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znaša najmanj v višini vrednosti njegove
ponudbe (z DDV),
– da je predložil v ponudbeni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega
zavarovanja.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije ali drugo enakovredno dokazilo:
– za pravne osebe BON 1, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence,
– za samostojne podjetnike potrdilo
banke, da v zadnjih treh letih (2003, 2004
in 2005) ni izkazoval izgube in podatke o
stanju na transakcijskem računu za zadnjih
6 obračunsko zaključenih mesecev pred odpiranjem ponudb,
– tuji ponudniki – kopije izpiskov iz računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih so razvidni zahtevani podatki,
– inštrumenti finančnega zavarovanja:
(isto kot v točki III.1.1).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– odgovorni nosilec naloge mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, skladno z določbami Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02 in
47/04),
– ponudnik mora zagotoviti sledečo minimalno kadrovsko zasedbo:
– odgovorni vodja projekta – univ. dipl.
inž. gradbeništva in 5 ali več let delovnih
izkušenj,
– specialist za področje vodooskrbe
– univ. izobrazba tehnične smeri in 5 ali več
let delovnih izkušenj,
– specialist za področje vodovodnih
sistemov – univ. izobrazba tehnične smeri
in 5 ali več let delovnih izkušenj,
– specialist za kakovost pitne vode in
varstvo vodnih virov – univ. izobrazba tehnične ali naravoslovne smeri in 5 ali več let
delovnih izkušenj,
– specialist za področje varstva okolja
– univ. izobrazba tehnične ali naravoslovne
smeri in 5 ali več let delovnih izkušenj,
– specialist za področje priprave investicije – univ. izobrazba ekonomske smeri in
5 ali več let delovnih izkušenj,
– člani projektne skupine (odgovorni vodja projekta in ostalih 5 specialistov) morajo
imeti vsaj 4 reference s svojega področja
(potrjeno od naročnika – investitorja), ki so
pogoj za udeležbo na javnem razpisu, in
sicer:
– odgovorni vodja projekta – vsaj 4
reference, kot odgovorni vodja projekta, v
procesu izdelave projektne dokumentacije
(do faze PGD ali PZI), za projekte na področju vodne ali komunalne infrastrukture,
investicijske vrednosti nad 1,0 milijardo SIT,
za obdobje zadnjih 5 let,
– specialist za področje vodooskrbe
– vsaj 4 reference s področja izdelave konceptov izrabe vodnih virov, vključno z zajetjem vode, predelavo vode, transportom in
zadrževalnimi objekti ter podlag za zaščito

vodnih virov, v procesu izdelave projektne
dokumentacije (do faze PGD ali PZI), investicijske vrednosti nad 100 milijonov SIT, za
obdobje zadnjih 5 let,
– specialist za področje vodovodnih
sistemov – vsaj 4 reference s področja
projektiranja sistemov oskrbe prebivalstva
s pitno vodo, vključno z vsemi potrebnimi
objekti na trasi cevovoda in hidromehansko opremo, v procesu izdelave projektne
dokumentacije (do faze PGD ali PZI), investicijske vrednosti nad 100 milijonov SIT, za
obdobje zadnjih 5 let,
– specialist za kakovost pitne vode in
varstvo vodnih virov – vsaj 4 reference s
področja priprave in kakovosti pitne vode,
ter podlag za zaščito vodnih virov, v procesu
izdelave projektne dokumentacije (do faze
PGD ali PZI), investicijske vrednosti nad 100
milijonov SIT, za obdobje zadnjih 5 let,
– specialist za področje varstva okoljavsaj 4 reference s področja vodenja izvedbe
poročil o vplivih na okolje za projekte na področju vodne ali komunalne infrastrukture, v
obdobju zadnjih 5 let,
– specialist za področje priprave investicije – vsaj 4 reference s področja vodenja
priprave in izvedbe investicijske dokumentacije za investicijske projekte, sofinancirane
iz sredstev EU (programa ISPA ali Kohezijski sklad), investicijske vrednosti nad 1,0
milijardo SIT v obdobju zadnjih 5 let,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Dokazilo: trajanje razpisanih del: Obrazec ponudbe (Priloga C).
Dokazilo: članstvo v IZS odgovornega
vodje projekta: Fotokopija potrdila pristojne
poklicne zbornice.
Dokazila: minimalna kadrovska zasedba
(izobrazba in delovne izkušnje),
– strokovna izobrazba: fotokopije diplom
članov projektne skupine,
– delovne izkušnje: obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah odgovornega vodje projekta (Priloga D 8),
– delovne izkušnje: obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah specialista za področje
vodooskrbe (Priloga D 9),
– delovne izkušnje: obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah specialista za področje
vodovodnih sistemov (Priloga D 10),
– delovne izkušnje: obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah specialista za kakovost
pitne vode in varstvo vodnih virov (Priloga
D 11),
– delovne izkušnje: obrazec s podatki
o delovnih izkušnjah specialista za varstvo
okolja (Priloga D 12),
– delovne izkušnje: obrazec s podatki o
delovnih izkušnjah specialista za področje
priprave investicije (Priloga D 13).
Dokazila: reference članov projektne
skupine
– obrazec za predložitev referenčnih del
odgovornega vodje projekta – Priloga D 2,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje vodooskrbe-Priloga
D 3,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje vodovodnih sistemov- Priloga D 4,
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– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za kakovost pitne vode in varstvo
vodnih virov – Priloga D 5,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje varstva okolja-Priloga D 6,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje priprave investicijePriloga D 7.
Dokazilo: veljavnost (opcija ponudbe):
– obrazec ponudbe (Priloga C).
Dokazilo: varstvo pri delu
– izjava ponudnika (Priloga D1).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 402-00-21/2004-(3).
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Druge prejšnje objave: Ob-15563/06 z
dne 2. 6. 2006; 2006/ S-104-111523 z dne
2. 6. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 4. 9. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Vložišče, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
10.000 SIT na račun št. 01100-6300109972,
sklic na številko 11 16110 7111290 – št. Objave 05 z navedbo »RD Pomurje – projekti«.
Ponudbe morajo biti predložene na način in
v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 1. 2007 ali 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 9.
2006 ob 13. uri; Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za pripravo in vodenje investicij,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana- sejna soba
št. 514 v V. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: projektiranje
transportnega vodovodnega omrežja na območju 19 občin Prekmurja in 7 občin Prlekije. Ocenjena dolžina vodovodnega omrežja
je ca. 500 km. Na podlagi študije variant
bo izbrana najbolj optimalna kombinacija
vodnih virov. Variantira se 12 vodnih virov.
Dinamiko projektiranja pogojujeta pripravljalec in izdelovalec državnega lokacijskega
načrta.
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Potencialni ponudniki imajo možnost vpogleda v »Dolgoročno študijo ureditve oskrbe
prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih
virov Pomurja«, avgust 2005, ki jo je izdelal
IEI, Inštitut za ekološki inženiring Maribor.
Za vpogled se potencialni ponudniki dogovorijo po e-mailu: ��������������������������
bernarda.juric@gov.si�����
ali
po tel. +386/1/309-42-03 (mag. Bernarda
Jurič).
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI‑1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si,������������������������������
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI‑1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21673/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d.,
Izpostava Ljubljana, kontaktna oseba: Vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-67.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000414/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje srednjenapetostnih (10/20
kV) TP naprav v upravljanju DARS d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.53.22.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 27
objektov – SN TP.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira storitev iz lastnih sredstev. Plačilo
za opravljeno storitev bo izvedeno na osnovi
računa v roku 6 dni od njegovega prejema
v skladu z določili pogodbe iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000414/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski obliki (PDF format)
je brezplačna. Plačilo se nanaša na razpisno dokumentacijo v pisni obliki, ponudnikom posredovano po pošti. Razpisna dokumentacija bo ponudnikom posredovana na
njihovo pisno zahtevo, katero pošljejo naročniku po telefaksu 01/300-98-78 ali po elektronski pošti na naslov komerciala@dars.si.�
��������������������
V svoji zahtevi po posredovanju razpisne
dokumentacije morajo navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv, sedež oziroma naslov z matično in davčno
številko, ime kontaktne osebe, telefonsko in
telefaks številko kontaktne osebe ter način
dostave razpisne dokumentacije (pisno po
pošti ali v elektronski obliki). V primeru, da
želi zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo pisno po pošti, mora predhodno
vplačati 6.000 SIT na račun DARS d.d. št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki

ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 13. uri; DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
DARS d.d.
Št. 4305/52/2006/4302
Ob-21700/06
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 Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Dejan Jurkovič,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/234-14-84, faks +386/2/234-14-52,
elektronska pošta: dejan.jurkovic@gov.si,
internetni naslov: http.//www.gov.si/dzp/.
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: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strokovnih podlag za križanja cest
z železnico v sklopu izdelave državnega
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo in
elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 18 (Storitve železniškega prometa).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg.
Na podlagi predloga ministra za promet
in ministra za gospodarstvo je minister za
okolje in prostor v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 101/02) določil
»Program priprave lokacijskega načrta za
elektrifikacijo in rekonstrukcijo proge Pragersko–Hodoš«, (Ur. l. RS, št. 45/06) v katerem je opredeljen celoten postopek priprave
navedenega dokumenta. Dne 6. 9. 2005 je
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za prostor, v skladu z 28. členom Zakona
o urejanju prostora sklicalo prostorsko konferenco. Na podlagi priporočil in usmeritev
je potrebno v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta proučiti celostno prometno ureditev prečkanj železniške proge
in drugih prometnih ureditev, ki so povezane z načrtovano rekonstrukcijo železniške
proge.
Namen razpisane naloge je priprava
strokovnih podlag, ki bodo obravnavale prometno ureditev prečkanj železniške proge
ter vsa nivojska križanja, skladno z veljavnimi predpisi.
Potrebno je izdelati idejne zasnove rešitve vseh obstoječih nivojskih prehodov
vključno s povezovalnimi cestami.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 720 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da,
garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sredstva,
zagotovljena iz proračuna RS.
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-1 in
podjetnik posameznik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: Zakon o javnih naročilih: prvi in četrti
odstavek 42. člena.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. povprečni letni prihodek v zadnjih dveh
letih (2004, 2005) je bil najmanj 0,5-kratnik
ponudbene vrednosti tistega dela naročila
(skupaj z DDV), ki ga bo izvajal,
2. prikazati likvidna sredstva ali prikazati
možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij. Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne bodo
upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega
izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev.
Sredstva partnerjev v skupnem nastopu pa
se seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost izpolnjevanja navedenih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora izpolnjevati sledeče pogoje:
1. uspešna izvedba vsaj enega projekta
na področju projektiranja izvedbe novih železniških prog ali na področju rekonstrukcije obstoječih prog z namenom posodobitve
in povečanja vozne hitrosti, v zadnjih petih
letih,
2. zagotovitev ustreznih strokovnjakov, ki
izpolnjujejo pogoje, določene z zakonodajo
za opravljanje razpisanih storitev in so potrebni za izvedbo tega javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Sklic na Zakon o varnosti v železniškem
prometu in Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 2006.
Cena: 18.500 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
JAŽP TR 01100-600002642 pri UJP Slov.
Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 9. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 meseci od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 10. uri, Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenija, Kopitarjeva 5,
SL-2000 Maribor.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-21707/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Mojca Zorčič,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-00, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Ormož, kontaktna oseba:
Mojca Zorčič, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-00, faks 02/741-53-31,
elektronska pošta: ����������������������
obcina.urad@ormoz.si,�
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna oseba:
Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-12, faks 02/741-53-31,
elektronska pošta: ������������������������
marinka.vajda@ormoz.si,�
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: matejap@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00055/2006 10 8.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ormož v šolskem letu 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: opravljanje prevozov po
relacijah v razpisni dokumentaciji na območju občine Ormož.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov
po relacijah v razpisni dokumentaciji za:
– osnovno šolo Ormož,
– osnovno šolo Miklavž pri Ormožu,
– osnovno šolo Velika Nedelja,
– osnovno šolo Ivanjkovci – delno,
– osnovno šolo Stanka Vraza Ormož,
– gimnazijo Ormož – delno.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2006, dobava
30. 6. 2007.
Sklop št. 02
1.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov
po relacijah v razpisni dokumentaciji za:
– osnovno šolo Središče ob Dravi,
– gimnazijo Ormož – delno.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2006, dobava
30. 6. 2007.
Sklop št. 03
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov
po relacijah v razpisni dokumentaciji za:
– osnovno šolo Tomaž pri Ormožu,
– gimnazijo Ormož – delno.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2006, dobava
30. 6. 2007.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov
po relacijah v razpisni dokumentaciji za:
– osnovno šolo Ivanjkovci – delno.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2006, dobava
30. 6. 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije za posamezni sklop. Ponudniki se lahko prijavijo za
posamezni sklop, več sklopov ali za celoto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
razpisne dokumentacije v višini 5% od posameznega sklopa,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v
desetih dneh od sklenitve pogodbe.
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
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ni sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
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– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila,
– da je ekonomsko – finančno sposoben,
– da znaša višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi,
– da je bil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe pozitivno ocenjen glavni izvajalec
pri izvedbi vsaj enega javnega naročila, ki
je po naravi in obsegu vsaj enakovredno
razpisanemu,
– da predložni seznam vozil s katerimi
bo izvajal prevoze kot to zahteva v razpisni
dokumentaciji,
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– fotokopija veljavne licence za prevoze
v notranjem cestnem prometu,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
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zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2003, 2004,
2005 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta,
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije, vključno z dokazili v
obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– seznam vozil s katerimi bo izvajal prevoze, kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s
katerimi se vozijo skupina otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 12. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 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: 21. 7. 2006.
Občina Ormož
Št. 6/34
Ob-21813/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, e‑pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: operater mobilnih telekomunikacij
za obdobje treh let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 05.
Glavni kraj izvedbe: območje celotne Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izbor operaterja mobilnih telekomunikacij
za obdobje treh let po sklopih:
– sklop 1: storitev zagotavljanja govornih
povezav v sistemu mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov;
– sklop 2: storitev prenosa podatkov v
sistemu mobilne telefonije in nakup PCMCIA
kartic za prenos podatkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64212000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Storitev zagotavljanja govornih
povezav v sistemu mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov.
1) Kratek opis: storitev zagotavljanja govornih povezav v sistemu mobilne telefonije
in nakup mobilnih aparatov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64212000.
3) Količina ali obseg:
Storitev zagotavljanja govornih povezav
v sistemu mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov:
– naročniško razmerje – naročniški paket
(NP): količina 102;
– predplačniški paket – predplačniški paket (PRED): količina 304.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Storitev prenosa podatkov v sistemu mobilne telefonije in nakup PCMCIA
kartic za prenos podatkov.
1) Kratek opis:
Storitev prenosa podatkov v sistemu mobilne telefonije in nakup PCMCIA kartic za
prenos podatkov:
– podatkovni paket: količina 10.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64212000.
3) Količina ali obseg:
Storitev prenosa podatkov v sistemu mobilne telefonije in nakup PCMCIA kartic za
prenos podatkov:
– podatkovni paket: količina 10.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izbor operaterja mobilnih telekomunikacij
za obdobje treh let:
– sklop 1: storitev zagotavljanja govornih
povezav v sistemu mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov;
– naročniško razmerje – naročniški paket
(NP): količina 102;
– predplačniški paket – predplačniški paket (PRED): količina 304;
– sklop 2: storitev prenosa podatkov v
sistemu mobilne telefonije in nakup PCMCIA
kartic za prenos podatkov;
– podatkovni paket: količina 10.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 3,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo naročnino,
pogovornino in ostale stroške, ki jih izbrani
ponudnik vključi v mesečni račun, plačal v
roku 30 dni od izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
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:
P 1 Dokazilo o registraciji
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
P 3 Potrdilo o nekaznovanosti
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN
P 7 Izjava ponudnika, daje kadrovsko
sposoben izvesti JN
P 8 Izjava ponudnika, da zakon podjetju
ne prepoveduje sklenitve pogodbe
P 9 Izjava ponudnika, v kateri ponudnik
zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih
izpolnjevanje je povezano z določbami o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi
pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5 Dokazila o finančnem poslovanju
– ponudnik mora predložiti:
P 5.1 obrazec BON 1/P s podatki in kazalniki za leto 2005
P 5.2 potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.

IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji za sklop 1 in 2:
TP 1 Ponujene storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
Ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da storitve
popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam.
TP 2 Ponudniku mora biti omogočeno
opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi priglasitve Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije na podlagi 5.
člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list, št. 43/04).
TP 3 Ponudnik mora zagotoviti prenosljivost mobilnih številk za naročniška in predplačniška razmerja za vse uporabnike po
tem javnem razpisu najkasneje od trenutka
podpisa pogodbe naprej.
TP 4 Ponudnik mora biti registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
ponujanje in opravljanje mobilnih telekomunikacijskih storitev.
TP 5 Ponudnik mora zagotoviti vsaj 95%
pokritost prebivalstva z mobilnim signalom
na področju Republike Slovenije.
TP 6 Ponudnik mora zagotoviti vsaj 80%
pokritost ozemlja z mobilnim signalom na
področju Republike Slovenije.
TP 7 Ponudnik mora zagotoviti možnost
prenosa podatkov med posameznim mobilnim terminalom in drugimi javnimi telefonskimi omrežji ali pa prenos SMS sporočil
znotraj omrežja ponudnika.
TP 8 Ponudnik mora ponuditi aparate
v treh razredih v skladu s tehnično specifikacijo.
TP 9 Ponudnik mora imeti sklenjene pogodbe o gostovanju (roaming pogodbe) z
vsemi evropskimi državami, ZDA ter Kanado.
TP 10 Ponudnik mora omogočiti sproten elektronski nadzor preko web vmesnika,
zaščitenega z elektronskim certifikatom nad
stroški in opravljenimi pogovori za vsako
sklenjeno naročniško razmerje (ne velja za
predplačniška razmerja) za tekoči mesec
in za nazaj. Prav tako mora omogočiti elektronski vpogled v izdane račune ter omogočiti elektronski razčlenjen račun za vsako
posamezno naročniško razmerje, vse preko
web vmesnika, zaščitenega z elektronskim
certifikatom.
TP 11 Ponudnik mora zagotoviti stalno
dežurno službo za odpravljanje napak na
mobilnih storitvah in naročniku sporočiti dežurno telefonsko številko, na katero bo naročnik lahko prijavil vse morebitne napake
pri delovanju mobilnih storitev.
TP 12 Ponudnik mora zagotoviti in se z
izjavo zavezati, da bo omogočil spremembe števila naročniških ali predplačniških pogodbenih razmerij v celotnem pogodbenem
obdobju v velikostnem razredu do 20%, pri
tem sprememba števila razmerij ne vpliva
na ponudbene in kasneje pogodbene pogoje ter cene.
Dodatni tehnični pogoji samo za sklop
2:
TP 2.1 Ponudnik mora zagotoviti možnost izgradnje APN (navideznega privatnega omrežja), ki se zaključuje na fizični
povezavi do naročnika.
TP 2.2 Ponudnik mora zagotoviti možnost prenosa podatkov preko GPRS sis-
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tema oziroma IP protokola v podatkovnem
omrežju.
TP 2.3 Ponudnik mora zagotoviti vsaj
90% pokritost prebivalstva z možnostjo prenosa podatkov s hitrostjo vsaj 47 kbps.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena aparata-sklopi
25
2. cena mesečne naročnine in pogovorov-sklopi
60
3. posredovanje računov v elektronski
obliki na moja.posta.si-sklopi
5
4. posredovanje podatkov oklicih iz predplačniških paketov – sklop 1
5
5. centralizirano nalaganje predplačniških
računov – sklop 1
5
6. mesečna naročnina – sklop 2
40
7. priključnina – sklop 2
20
8. cena – prenesenega kB podatkov
– sklop 2
10
9. hitrost prenosa podatkov – sklop 2 20
10. avtentikacija uporabnikov s pomočjo
naročnikovega avtentikacijskega strežnika
ACS 3.0
5
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 21-2006/JNS.
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: 10. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v primeru, da si
ponudnik razpisno dokumentacijo natisne s
spletne strani Pošte Slovenije www.posta.si,�
��������������
plačilo ni potrebno. Če ponudnik želi prejeti razpisno dokumentacijo po pošti, pošlje
po faksu 02/449-23-79 potrdilo o plačilu na
TRR št. 05100-8011026564.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 9.
2006 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Nabavna
služba, 3. nadstropje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.3) Dodatne informacije: pri merilu za
sklop 2 je še en element ocenjevanja, in
sicer:
6. Na posameznem podatkovnem paketu možnost uporabe s strani naročnika določenih privatnih IP naslovov (utež v skupni
oceni: 5 točk).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/34
Ob-21814/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: čiščenje prostorov Pošte Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
11.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje prostorov Pošte Slovenije, d.
o. o. za obdobje do 30. 7. 2009, in sicer:
Sklopi:
1. sklop: izvajanje čiščenja na objektu
uprave družbe – Slomškov trg 10 v Mariboru,
2. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Celje,
3. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Koper,
4. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Kranj,
5. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Ljubljana,
6. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE PLC Ljubljana,
7. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Maribor,
8. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Murska Sobota,
9. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Nova gorica,
10. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Novo mesto.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
II.1.8) Razdelitev na sklope:
Sklop št. 1
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektu uprave družbe – Slomškov trg 10 v Mariboru
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektu uprave družbe – Slomškov trg 10
v Mariboru.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 2
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektih
PE Celje
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na objektih PE Celje.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 3
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektih
PE Koper
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Koper.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 4
Naslov: izvajanje čiščenja na objektih PE
Kranj
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1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na objektih PE Kranj.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 5
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektih PE
Ljubljana
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 6
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektih PE
PLC Ljubljana
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE PLC Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 7
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektih PE
Maribor
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Maribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 8
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektih PE
Murska Sobota
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Murska Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 9
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektih PE
Nova gorica
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Nova gorica.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
Sklop št. 10
Naslov: Izvajanje čiščenja na objektih PE
Novo mesto
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Novo mesto.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74700000.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 31 mesecev.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Čiščenje prostorov Pošte Slovenije, d.
o. o. za obdobje do 30. 7. 2009, in sicer:
Sklopi:
1. sklop: izvajanje čiščenja na objektu
uprave družbe – Slomškov trg 10 v Mariboru,
2. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Celje,
3. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Koper,
4. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Kranj,
5. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Ljubljana,
6. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE PLC Ljubljana,

7. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Maribor,
8. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Murska Sobota,
9. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Nova gorica,
10. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Novo mesto.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
31 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila dnevnih čiščenj je
najmanj 30 dni od izdaje računa, in sicer na
transakcijski račun ponudnika, na osnovi izdanega računa mesečno, za pretekli mesec,
kateremu morajo biti priložena dokazila o
opravljeni storitvi (mesečna poročila izvajalca storitve).
Storitve generalnih čiščenj se obračunajo
po dejanski izvedbi le-teh, k računu mora
izvajalec priložiti poročilo o vsakem opravljenem generalnem čiščenju posebej in le-ta
mora biti potrjen s strani naročnika. Rok
plačila generalnih čiščenj je najmanj 30 dni
od izdaje računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v
register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 1 Dokazilo o registraciji – redni izpisek
iz sodnega registra iz katerega bo razvidno,
da je registriran za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je to javno naročilo – 74.7
dejavnost čiščenja stavb.
P 1.2 Obrtno dovoljenje za dejavnost
(74.70, čiščenje stavb), katere predmet je
javni razpis in ga izda Obrtna zbornica.
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
P 3 Potrdilo o nekaznovanosti – ponudnik predloži Potrdilo Ministrstva za pravosodje.
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih.
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN.
P 7 Izjava ponudnika, daje kadrovsko
sposoben izvesti JN.
P 8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P 9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
P 10 Izjava ponudnika, v kateri ponudnik
zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih
izpolnjevanje je povezano z določbami o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi
pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5 Dokazila o finančnem poslovanju
– ponudnik mora predložiti:
P 5.1 obrazec BON 1/P.
P 5.2 potrdilo/a poslovne/ih bank/e, pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 11 Izjava ponudnika, v kateri navaja,
da bo pooblaščeni delavec ponudnika izvajal
redno mesečno kontrolo storitev čiščenja na
objektih in lokacijah ter dostavljala naročniku redno mesečno poročilo o izvedenih
aktivnostih.
P 12 Ponudnik mora predložiti varnostne
liste za čistila, izdana s strani ustrezne institucije. Ponudnik mora predložiti seznam
čistil, kijih bo uporabljal na objetih oziroma
lokacijah in navesti namen uporabe (npr. steklo, parket,...) in priložiti ustrezen varnostni
list.
P 13 Ponudnik mora opisati tehnologije
čiščenja v skladu s standardi, ki jo bo uporabljal na objektih.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: spodaj navedena merila.
Merila
Ponderiranje
1. cena
94
2. ISO certifikat: ISO 9001:2000
3
3. ISO certifikat: ISO 14001:2000
3
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 50-2006/JNS.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2006 /S 020 – 022170 z dne 31. 1.
2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 10. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 2000 SIT.
Pogoji in način plačila: v primeru, da
si razpisno dokumentacijo ponudnik natisne s spletne strani Pošte Slovenije, plačilo razpisne dokumentacije ni potrebno. V
primeru, da ponudnik želi razpisno dokumentacijo prejeti po pošti, pošlje ponudnik
dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije
na TRR 05100-8011026564 po faksu na št.
02/449-23-79.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 25. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 9.
2006 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, nabavna
služba 3. nadstropje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-21837/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Beltinci, kontaktna oseba: Venčeslav
Smodiš, tajnik Občine Beltinci, Mladinska ul.
2, 9231 Beltinci, Slovenija, tel. 541-35-35,
faks 541-35-70, elektronska pošta: obcina@beltinci.si, internetni naslov: www.beltinci.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 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošoslkih otrok
na območju Občine Beltinci v šolskem
letu 2006–2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Beltinci
- za Osnovno šolo Beltinci (relacije prevozov
so razvidne v razpisni dokumentaciji).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zagotavljanje prevozov osnovnošolskih otrok v
Osnovno šolo Beltinci.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: prevozi se bodo izvajali po šolskem
urniku in letnem delovnem načrtu Osnovne
šole Beltinci.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbneih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti.
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 10. v mesecu za opravljeno storitev
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: 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:
– ponudnik mora dokazovati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega
naročila v skladu z 42., 42a., 45. in 46. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-1) in
izpolnjevati druge pogoje, ki so določeni z
razpisno dokumentacijo,
– ponudnik mora zagotoviti da izpolnjujejo pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z ZJN-1 in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o pogojih,
ki jim morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se prevaža skupina otrok,
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu in ostala veljavna
zakonodaja.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti pri naročniku
ob predpogoju plačila cene 10.000 SIT na
transakcijski račun naročnika - Občine Beltinci, št. 01202-0100011541, UJP Murska
Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006, do 10.
ure, v zaprti kuverti na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, v zaprti
kuverti z vidno oznako Ne odpiraj - Ponudba
za šolske prevoze.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: odgovorni za odpiranje
ponudb in predstavniki ponudnikov, na podlagi predloženih pooblastil.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 13. uri, Občina Beltinci, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci (sejna soba).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Občina Beltinci
Št. 1619-067/06
Ob-21841/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor
proračuna, kontaktna oseba: Igor Zalokar,
Glinška 3, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-69- 06, faks 01/369-69-14,
elektronska pošta: igor.zalokar@mf-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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
Kategorija storitve 09.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/JN/IZ/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba sistemskih revizij in revizij izdatkov za izbrana področja ukrepov Enotnega programskega dokumenta Republike
Slovenije za obdobje 2004–2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pri revidirancih.
Šifra: NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.12.12.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Revizijsko delo obsega:
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– izvedbo revizije izdatkov ESRR (vzorčni pregledi),
– izvedbo revizije sistema v delu
EKUJS-U in revizije izdatkov EKUJS-U
(vzorčni pregledi),
– izvedbo revizije izdatkov Tehnične pomoči (vzorčni pregledi).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006, konec 31. 3.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na osnovi prejetih in potrjenih računov 30.
dan od uradnega prejema oziroma v roku,
skladnem z določili vsakoletnega Zakona o
izvrševanju proračuna RS.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o revidiranju (Ur. l. RS, št. 11/01, 118/05).
Mednarodni standardi revidiranja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-15/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 8. 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: 8 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 10. uri, v prostorih Urada RS za nadzor
proračuna, Glinška 3, 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: da, Projekt št. EPD06.4.2.03.001.0004
Upravljanje in izvajanje programa - UNP Tehnična pomoč - 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za finance, Urad RS za
nadzor proračuna
Ob-21865/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije,
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kontaktna oseba: Jedrt Maurer Wernig,
dr. vet. med., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/300-13-00,
faks 00386 (0)1/300-13-56, elektronska
pošta: vurs@gov.si,��������������������
��������������������������������
internetni naslov:
http://www.vurs.gov.si/index.php?id=1632.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vakcinacija lisic – 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba dveh akcij cepljenja lisic proti
steklini na območju Republike Slovenije
v jesenskem času v letu 2006 in pomladanskem času v letu 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije po načrtu iz specifikacij v razpisni
dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
in polaganje 700.000 kosov vab z vakcino.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006, zaključek
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
poravnava plačila v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: če ponudnik nastopa s podizvajalci oziroma partnerji, mora predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za
izvedbo 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem 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;
3. da v preteklih petih letih ni bil obsojen
zaradi kaznivih dejanj v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem
denarja ter goljufijo zoper finančne interese
skupnosti;
4. da ponudnik nima uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; ni dosedanjih slabih
izkušenj v zadnjih dveh letih do objave razpisa z naročnikom pri poslovanju;
5. da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe;

6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokade poslovnih računov;
9. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
10. 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;
11. da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti javno naročilo in vsaj eden
od zaposlenih ima izobrazbo doktorja veterinarske medicine;
12. da je ponudnik izvedel vsaj dve podobni akciji cepljenja lisic proti steklini v zadnjih treh letih pred objavo razpisa;
13. da ponudnik izpolnjuje pogoje za
opravljanje letov za potrebe imunizacije lisic iz zraka oziroma ima kot letalski prevoznik potrjeno dejavnost imunizacije lisic
iz zraka;
14. da ponudnik predloži dovoljenje za
promet z zdravilom v Republiki Sloveniji ali
v Evropski uniji za ponujeno vabo;
15. da ima primeren računalniški sistem
za podporo odmetavanja vab in za kontrolo
polaganja vab, skladno s specifikacijami v
razpisni dokumentaciji;
16. da ima primerno skladišče za skladiščenje ponujene vabe z vakcino v skladu
z navodili proizvajalca vakcine, da se zagotavlja hladna veriga skozi celotno akcijo
polaganja;
17. da so ponujene storitve skladne z
zahtevami iz specifikacij naročnika in da bo
izvedel obe akciji cepljenja lisic proti steklini
v predvidenem času, to je od 1. 10. 2006
do 15. 11. 2006 in od 5. 5. 2007 do 15. 6.
2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. izpolnjen obrazec »Prijava«;
5. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo;
6. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
7. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. obrazec BON-1/P, ki odraža ponudnikovo stanje v mesecu pred objavo ali v mesecu oddaje ponudbe – iz obrazca mora biti
razvidno stanje blokad poslovnih računov
v zadnjih šestih mesecih od izstavitve. Če
je ponudnik samostojni podjetnik, namesto
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teh obrazcev predloži potrdila o solventnosti
poslovnih bank, kjer ima samostojni podjetnik odprte poslovne račune, iz katerih je
razvidno stanje blokad poslovnih računov v
zadnjih šestih mesecih;
9. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
10. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
11. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo;
12. pogodbe, referenčna potrdila drugih
naročnikov ali druga dokazila, ki dokazujejo
izvedbe podobnih akcij cepljenja lisic proti
steklini, ki je predmet javnega naročila, v
zadnjih treh letih pred objavo razpisa;
13. potrdilo oziroma spričevalo letalskega prevoznika (AOC) Uprave za civilno letalstvo Republike Slovenije oziroma drugega
pristojnega organa za letalstvo države, kjer
ima ponudnik svoj sedež;
14. dovoljenje od pristojnega organa v
skladu s 17. členom Zakona o zdravilih (Ur.
l. RS, št. 31/06);
15. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo;
16. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo;
17. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15.12.2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006 ob
10.30, na sedežu naročnika (Veterinarska
uprava RS, Parmova 53, Ljubljana).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Veterinarska uprava RS
Št. 1627/2006
Ob-21867/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Karmen Gorjup, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. (+386)/5/664-62-67, faks
(+386)/5/664-62-92, elektronska pošta:
Karmen.gorjup@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-58/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev
Vrtca Pobegi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pobegi.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega
dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 9. 2006 in/ali konec
23. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
v višini 1,000.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– g������������������������������������
arancijska izjava na podlagi 32. in
33. člena ZGO-.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun del
se bo izvršil na sledeči način: 80% pogodbenega zneska po predaji PGD in PZI projektov
ter vložitvi popolne vloge za gradbeno dovoljenje, 20% pogodbenega zneska po pridobljenem gradbenem dovoljenju.
Naročnik bo račun plačal 60. dan po
prejemu posameznega računa, predhodno
potrjenega s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – Kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
Kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona,
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3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – Kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem,
4. če je bila ponudniku na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika (negativne reference).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Reference ponudnika:
1. pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj
treh projektantskih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi in pogojih podobna razpisanim in vredna vsako najmanj
20,000.000 SIT;
2. pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil odgovorni projektant ponudnika
v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen odgovorni projektant pri izvedbi vsaj treh projektantskih del (ne nujno javnega naročila), ki
so po naravi in pogojih podobna razpisanim
in vredna vsako najmanj 20,000.000 SIT (če
je odgovorni projektant ves ta čas zaposlen
pri ponudniku s svojimi referencami izkazuje
tudi reference ponudnika).
– Izjava ponudnika:
3. izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava, da izpolnjuje formalne delovne in
tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomočke,
sposobnost
upravljanja,
zanesljivost,
izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izpolniti pogodbene obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov in podzakonski akti.
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: 351-58/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
proračuna Mestne občine Koper, št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Vrtca Pobegi
351-58/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 10. uri.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 430-308/2006/2
Ob-21870/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/428-40-54,
faks ++386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/428-40-54,
faks ++386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub
ljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: št. 1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za servisiranje
prevoznih sredstev blagovne znamke Opel,
430-308/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je servisiranje
prevoznih sredstev blagovne znamke
Opel Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, generalne policijske
uprave in policijskih uprav (uporabniki)
in zajema:
– vzdrževanje, to je izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisov
po servisni knjižici prevoznih sredstev,
– vsa servisna popravila, razen avtokleparskih in avtoličarskih ter razen tistih, ki se
izvajajo pod pogoji garancije,
– strokovno telefonsko pomoč.
Ponudnik mora nuditi servisiranje za vse
kategorije vozil blagovne znamke Opel, kot
na primer motorji, osebna vozila, terenska
vozila, kombinirana vozila, tovorna vozila
in podobno ter celotno količino vozil, ki so v
uporabi uporabnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na lokaciji ponudnikov-izvajalcev.
Šifra: NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmetni javni razpis se izvaja za obdobje 24
mesecev, okvirne količine prevoznih sredstev, za katera se bodo izvajale storitve po
predmetnem javnem razpisu so navedene
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v razpisni dokumentaciji, podan pa je tudi
okviren seznam prevoznih sredstev blagovne znamke opel po kategorijah in uporabnikih.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje
le-teh oziroma izločitve iz uporabe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila mora biti 30. dan od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen po opravljeni
storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve določene
z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatke o servisni delavnici
in izjavo o usposobljenosti strokovnega osebja-delavcev oziroma serviserjev, ki bodo
izvajali razpisane storitve ter dokazilo, da
ja pooblaščeni serviser za vozila blagovne
znamke Opel.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena servisne ure, ponder 55;
2. oddaljenost servisne delavnice, ponder 30;
3. popust na cenike originalnih nadomestnih delov in materiala, ponder 15.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-308/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43030806.
Za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 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: 140 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 izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 14. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki predložijo pod točko III.2.1.1) navedena
tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj
sedež oziroma po pravu, po katerem je
ponudnik ustanovljen, državni organi ne
izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo o nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico)
ali pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, če tako določa
nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se
izjava, podana pod materialno in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo, dano
pod prisego.
Naročnik si, v skladu s 97. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04-ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave po pogojih, ki jih določa 97. člen
ZJN-1-UPB1.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-21883/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Dobrepolje,
kontaktna oseba: Andreja Babič, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/786-70-10, faks 01/780-79-23, elektronska pošta: �������������������������������
obcina@dobrepolje.siol.net,����
internetni naslov: http://www.dobrepolje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Dobrepolje, kontaktna oseba: Andreja Babič, Videm 35,
1312 Videm - Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/788-02-83, faks 01/780-79-23, elektronska pošta: dejavnosti@dobrepolje.si, internetni naslov: http://www.dobrepolje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Dobrepolje, kontaktna oseba: Andreja Babič, Videm 35,
1312 Videm - Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/788-02-83, faks 01/780-79-23, elektronska pošta: dejavnosti@dobrepolje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 32001-1/02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba geodetskih del na komasacijskem območju k.o. Podgora. (izdelava,
razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč, izdelava, razgrnitev
in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, izdelava,
razgrnitev in usklajevanje idejne zasnove
ureditve komasacijskega območja, izdelava,
razgrnitev in usklajevanje elaborata nove
razdelitve zemljišč na komasacijskem območju, zamejničenje in izmera objektov znotraj komasacijskega območja- ceste, poti,
jarki, zamejničenje novih parcel v naravi in
seznanitev lastnikov, izdelava elaborata komasacije).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja
na terenu - k.o. Podgora in v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.50.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT,
– 10% bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.
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: splošni pogoji po 41. do 47.
členu Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04), ter v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje, da je ponudnik registriran,
2. potrdilo pristojnega organa države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročanja,
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku, oziroma potrdilo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben; ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje in da v zadnjih šestih
mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca ni imel blokiranega
finančnega računa.
Dokazila:
Za pravne osebe: originalen obrazec BON-1/P za preteklo poslovno leto in
BON-2, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt finančni
račun, da le-ta v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran,
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane vse davke prispevke in druge obvezne
dajatve in poslovne obveznosti,
– potrdilo sodišča, oziroma pristojnega
organa države, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
ni prenehal opravljati registrirane dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti, s
katero zagotavlja, da ima ponudnik zadostno število strokovno usposobljenih ljudi
za opravljanje storitev in da imajo ustrezno
opremo za izvedbo pogodbe,
– reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (Ur .l. RS, št. 8/00), Zakon
o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96),
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih
zemljišč (Ur. l. RS, št. 95/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 65%,
2. rok izvedbe – 10%,
3. reference ponudnika na primerljivih
delih – 10%,
4. pridobljeni certifikat ISO 9001 5%,
5. kadrovska sestava 10%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 32001-1/02.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun Občine Dobrepolje
pri UJP št. 01220-0100002026, namen nakazila; za razpisno dokumentacijo – komasacija Podgora.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 2006
ob 10. uri Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm - Dobrepolje.
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: Andreja Babič, tel: 01/788-02-83.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Občina Dobrepolje
Ob-21948/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Anton Kamin, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: sprejemna. pisarna@kamnik.
si, internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-39,
faks 01/831-81-19, elektronska pošta: katarina.sever-scetinin@kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Katarina
Ščetinin Sever, Katja Vegel, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-42,
faks 01/831-81-19.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 24.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini
Kamnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Kamnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
v obsegu 5 oddelkov prvega starostnega
obdobja (1 do 3 leta) ter 3 oddelkov drugega starostnega obdobja (3 do 6 let) za
dobo 15 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek januar/2007 in/ali konec
januar/2022.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: koncesionarju bo koncedent zagotovil sredstva za
izvajanje javne službe na področju predšolske vzgoje v skladu z zakonom, veljavnimi
standardi in normativi, ki veljajo za javni
vrtec na podlagi sklenjene pogodbe o podelitvi koncesije, lahko pa tudi za delno sofinanciranje v nepremičnine in opremo po
posebni 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: prijavijo se lahko pravne ali
fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost
vzgoje in izobraževanja. Ponudnik mora izpolnjevati prostorske in kadrovske pogoje
za izvajanje dejavnosti v skladu z veljavnimi
standardi in normativi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o razpolaganju s prostori (notranje in zunanje površine) za izvajanje razpisane koncesijske
dejavnosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o vrtcih
(Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB2), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 – UPB3), Pravilnik
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l.
RS, št. 75/05, 82/05), Pravilnik o normativih
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. število oddelkov v 1. in 2. starostnem
obdobju – do 50 točk,
2. notranje in zunanje površine – do 10
točk,
3. cena programa – do 20 točk,
4. rok pričetka izvajanja javne službe
– do 20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 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: 27. 10. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 12. 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 11. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Občina Kamnik
Ob-21956/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Moja soseska, zavod za ohranjanje in razvoj osnovnih človeških vrednot sobivanja,
kontaktna oseba: Matjaž Kušar, Beblerjev trg 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/50-00-130, faks 01/50-00-136, elektronska pošta: info@mojasoseska.si, internetni
naslov: www.mojasoseka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Moja soseska, zavod za
ohranjanje in razvoj osnovnih človeških vrednot sobivanja, kontaktna oseba: Matjaž Kušar, p.p. 2550, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/50-00-130, faks 01/50-00-136, elektronska pošta: info@mojasoseska.si, internetni
naslov: www.mojasoseska.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Moja soseska, zavod za ohranjanje in razvoj osnovnih človeških vrednot
sobivanja, kontaktna oseba: Marjaž Kušar,
p.p. 2550, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/50-00-130, faks 01/50-00-136, elektronska pošta: info@mojasoseska.si, internetni
naslov: www.mojasoseska.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Moja soseska, zavod za ohranjanje in razvoj osnovnih človeških vrednost sobivanja, kontaktna oseba: Matjaž Kušar, p.p. 2550, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/50-00-130,
faks 01/50-00-136, elektronska pošta:
info@mojasoseska.si,��������������������
internetni naslov:
www.mojasoseska.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VEDETI 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava filmskih predstavitev poklicev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pomurje, Podravje, Savinjska regija, Jugovzhodna Slovenija, Obalno kraška regija, Notranjsko-kraška regija,
Spodnjeposavska regija.
Snemanje filmskih predstavitev poklicev
se bo izvajalo v izobraževalnem okolju posameznega poklica, v organizaciji, ki ima in
potrebuje posamezen poklic.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 13 fillmskih predstavitev poklicev, vsak film je dolg
6 minut.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: okvirna
višina naročila znaša 29,411.551 SIT brez
DDV. Upravičeni stroški in podrobnejši pogoji financiranja so opredeljeni 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 sposob-

nosti: v skladu s prvim in četrtim odstavkom
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a členom
ZJN‑1-UPB1. Dokazila so podrobno opisana v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– reference vlagatelja;
– organizacija, vodenje in produkcija informativno promocijskih vsebin za televizijsko predvajanje;
– kadrovska sposobnost;
– tehnična sposobnost;
– terminski načrt izvedbe;
– cena.
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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju so lahko prisotne odgovorne osebe vlagateljev.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 13. uri; Ljubljana, Beblerjev trg 13.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, INTERREG, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006, projekt VEDETI.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2006.
Moja soseska, zavod za ohranjanje
in razvoj osnovnih človeških
vrednot sobivanja
Št. 4300-330/2006
Ob-21957/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Bojan Stanonik, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: bojan.stanonik@gov.si,������������
����������������������������������
internetni
naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Uroš Škufca, Aljaževa ulica 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/415-015, faks
N/A, elektronska pošta: info@praetor.si,����
��������������������
internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Uroš Škufca, Aljaževa ulica 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/415-015, faks
N/A, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
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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 11.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4300-330/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tehnična pomoč MŠŠ 2006 – upravljanje
in izvajanje programa (EPD06.4.2.03.001,
NRP 2611-05-0403) in računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje
(EPD06.4.2.04.001, NRP 2611-05-0404) z
oznako javnega naročila 4300-330/2006.
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:
75.13.00.00-6; dodatni predmeti, glavni besednjak: 72.21.20.00-4; 74.86.10.00-2.
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 so podporne storitve
za proces koriščenja sredstev strukturnih
skladov na področjih, kot so organizacija
dela, priprava in vodenje razpisov, načrtovanje in spremljanje projektov, vzpostavitev
ustreznega informacijskega in dokumentacijskega sistema, izvajanje administrativnih
nalog, spremljanje in izvajanje nadzora realizacije pogodb, poročanje, razvoj računalniških aplikacije, itd. ter ustrezni programi
usposabljanja, ki jih bo organiziral in izvedel,
z lastnimi ali najetimi strokovnjaki, izbrani
izvajalec.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (original), potrjen s strani izdajatelja finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti izdano v višini 2,000.000
SIT ter veljati najmanj do roka veljavnosti
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačilo sredstev bo potekalo po dinamiki,
kot je navedena v razpisni dokumentaciji.
Pogoji financiranja/rok plačila: storitve se
plačujejo mesečno za nazaj po dejansko
opravljenem delu, z rokom plačila največ
60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudnik nastopa s
partnerji, predloži tudi pogodbo o skupnem
nastopanju, iz katere je razvidno kdo je poslovodeči partner in posamezne storitve, ki
jih bo opravljal posamezen partner.
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. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da zoper ponudnika ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
5. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokade poslovnih računov.
7.–13. Pogoji za dokazovanje tehnične
in kadrovske sposobnosti kot so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1) Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
Ad 2) Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence: odločbo, da ponudnik
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
izdano na podlagi posebnega predpisa (kot
je npr. 19. člena Zakona o zavodih, 6. člena
Obrtnega zakona ali podobno). Če zakon, ki
določa posebne pogoje za začetek opravljanja dejavnosti, ki je predmet razpisa ne obstaja, ponudnik predloži lastno izjavo, da tak
zakon ne obstaja, ter da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila. Če obstaja zakon, ki določa posebne pogoje za začetek opravljanja dejavnosti,
ne predvideva pa izdaje odločbe, ponudnik
predloži lastno izjavo, da izpolnjuje posebne
pogoje iz tega zakona za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, čeprav
teh pogojev pred začetkom opravljanja dejavnosti nihče ne preverja.
Ad 3) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Ad 4) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 5) Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež, da ima ponudnik poravnane
davke.
Ad 6) Obrazec BON, iz katerega je razvidno stanje blokade poslovnih računov v
zadnjih 6. mesecih ali potrdila vseh bank,
pri katerih ima ponudnik odprte poslovne
račune, iz katerih je razvidno stanje blokad
posameznega poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih pred izdajo obrazca. Dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od roka za
oddajo ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 7-13) Dokazila, kot so zahtevana v
razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6.
2006, Ob-17734/06.
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: 4300-330/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2006
ob 13. uri; sedež naročnika, sejna soba v
5. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da;
– PP 4369 Strukturni skladi EPD 2.3.
– tehnična pomoč – EU sredstva (75%);
– PP 4370 Strukturni skladi EPD 2.3. –
tehnična pomoč – lastna udeležba (25%).
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na naslovu: http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila). Dodatna pojasnila je mogoče zahtevati izključno preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na spletnem
naslovu http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila), pri tem javnem naročilu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-21907/06
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
V javnem razpisu za oddajo naročila po
odprtem postopku objavljenem v Uradnem
list RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006, Ob-19609/06
za dobavo sekundarne opreme za RTP Koroška vrata, naročnik podaljšuje rok za oddajo in javno odpiranje ponudb:
Rok za oddajo in odpiranje ponudb:
– rok za oddajo ponudb: 17. 8. 2006 do
10. ure,
– javno odpiranje ponudb: 17. 8. 2006
ob 11. uri.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Maribor
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Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z določili 76. čl. ZJN-1 zaključil postopek javnega razpisa za oddajo naročila po
odprtem postopku, evidentiranim pod JN
12/06: »Dobava s.n. energetskih kablov«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/06
z dne 24. 3. 2006, Ob-8473/06 brez izbire
najugodnejšega ponudnika, ker so bile vse
tri ponudbe nepravilne in naročila ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 87/2370/2006
Ob-21470/06
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: Matjaž
Dolinar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-31, faks 01/474-35-32,
elektronska pošta: �������������������������
Boris.lagler@eles.si,����
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., »vložišče« (od 10. do 14. ure), Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
01/474-25-11, faks 01/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme in storitev za telekomunikacijsko omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekti Elesa.
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: nakup
opreme in storitev za telekomunikacijsko
omrežje, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po prevzemu posameznih dobav.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
Ponudnik in izvajalec za razpisano opremo in izvedbo del morata imeti vsak po
tri potrjene reference s strani predhodnih
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naročnikov v zadnjih 3 letih, pri gradnji telekomunikacijskega omrežja, pri čemer mora
biti vsaj ena referenca s področja sistemske integracije telekomunikacijskih sistemov
(omrežne naprave različnih proizvajalcev,
sistemi vodenja TK omrežij). Pogodbena
vrednost referenčnih del mora presegati 10
mio SIT.
Prav tako morajo imeti vsi vključeni podizvajalci po tri potrjene reference s strani
predhodnih naročnikov v zadnjih 5 letih, za
dela, ki jih bodo izvajali.
Ponudnik mora izkazovati, da bo pri projektu sodelovalo osebje z ustrezno izobrazbo (elektro smeri – najmanj VI. stopnja),
kar mora dokazati s fotokopijo spričeval ter
organizacijsko shemo načina vodenja projekta, poleg tega morajo imeti vsaj 3 osebe
tudi ustrezna posebna strokovna znanja,
kar se dokazuje s certifikati usposobljenosti
strokovnjakov za delo z opremo Extreme
Networks in Juniper Networks.
Odgovorni vodja del mora biti imenovan
poimensko in mora izpolnjevati vse pogoje
skladno z Zakonom o graditvi objektov.
Ponudnik mora imeti po predloženem
obrazcu BON 1 izkazanega kapitala najmanj v višini skupne ponudbene vrednosti
in po predloženem obrazcu BON 2 izkazane
poravnane vse obveznosti.
Rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti je:
– 90 dni od podpisa pogodbe za dobavo
opreme,
– 90 dni od podpisa pogodbe za izdelavo PZI,
– 150 dni od podpisa pogodbe za namestitev strojne opreme ter opreme vozlišč,
konfiguracijo, testiranje in zagon ter testiranja programske opreme,
– 180 dni od podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije PID in POV,
– 160 dni od podpisa pogodbe za izvedbo šolanja naročnikovega osebja.
Plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve
računa.
Garancijski rok je 12 mesecev od dobave
opreme.
Izpolnjene vse tehnične zahteve iz Tehničnega dela razpisnih pogojev.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 113/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2006
ob 12. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-21666/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Janez Čobec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.�
��������������������������������
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje,
d.d., kontaktna oseba: Janez Čobec,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.�
��������������������������������
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Sonja Marinček, soba
411/IV, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronski pošti: sonja.marincek@elektro-celje.si,�
���������������������������������
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 21/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vozila.
1. sklop:
7 kom osebno – kombinirano vozilo 4x2
3 kom osebno – kombinirano vozilo – terensko 4x4
4 kom osebno vozilo limuzina
1 kom osebno vozilo caravan
2. sklop:
1 kom furgon – terensko 4x4
1 kom furgon – podaljšana kabina 4x4
3. sklop:
1 kom tovorno vozilo – podaljšana kabina 4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 40 dni od podpisa pogodbe za 1.
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sklop, 70 dni od podpisa pogodbe za 2.
sklop in 45 dni od podpisa pogodbe za 3.
sklop.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila, servisna mreža,
rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 8. 2006 v pisni obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet), valuta
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 21/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2006 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2006
ob 9. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janez Čobec, inž.prom., tel. 03/420-12-68, GSM
031/648-710.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 026545
Ob-21694/06
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)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,
kontaktna oseba: Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha
Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332,
faks +386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta: mjeras@vo-ka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 28 naba/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja suhih transformatorjev za potrebe JP Vodovod-Kanalizacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vodarne Kleče, Šentvid
in Jarški prod v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.00.00 – 8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.00.00 – 8.
2) Kratek opis: dobava in vgradnja suhih transformatorjev za potrebe JP Vodovod-Kanalizacija.
3) Obseg ali količina 7 transformatorjev z
nazivno močjo 400 kVA in 2 z nazivno močjo
630 kVA ter pripadajoča oprema.
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: 7 transformatorjev z nazivno močjo 400 kVA in 2
z nazivno močjo 630 kVA ter pripadajoča
oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maks. 90 od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo
�������������������������������������
Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in
potrdilo davčnega urada.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. dobavni rok,
3. plačilni pogoji,
4. reference,
5. tehnične karakteristike,
6. tehnične garancije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 28 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: 120 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 9.30, 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: 21. 7. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Št. 026545
Ob-21695/06
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: 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha
Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332,
faks +386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta: mjeras@vo-ka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25 naba/06.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava fitingov, pocinkanih cevi, krogelnih ventilov, vijakov in matic.
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:
28.86.32.00–1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.86.32.00–1.
2) Kratek opis: nabava fitingov, pocinkanih cevi, krogelnih ventilov, vijakov in matic.
3) Obseg ali količina: 262 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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev.
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.
III.2.1.4) Drugi podatki: ponudnik mora
predložiti izjave o skladnosti proizvodov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. višina popusta na veljavne cenike,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 25 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.
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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 9. 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: 21. 7. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana

Gradnje
Št. 1521/06
Ob-21863/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Mirko Koren, univ.
dipl. inž. gradb. – teh. področje, Irena Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 12. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I. nadstropje,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 34/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja RTP 110/20 kV Vrhnika na Vrhniki
(gradbena in zaključna dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhnika.
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: razvidno iz projekta za razpis s popisom del v
Tehnični razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni rok začetka del je mesec oktober 2006 in/ali konec maks. v 8
mesecih.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– garancijo za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti
120 dni od odpiranja ponudb,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano (če je potrebno): pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
PI  redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik, priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj,
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
 dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v
pristojnosti Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
 BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika, potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v sladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS), o
posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
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 pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
PI – dokument mora biti predložen tudi
za ev. podizvajalce,
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (= soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. potrjene reference (10% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 34/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 24. avgusta
2006.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-34, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. avgust 2006 ali 34
dni od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. decembra 2006 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb (kjer je to potrebno):
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki
morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala
javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 10. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
18. 8. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,

Št. 1558/06

Št.
Ob-21864/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,���������
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Janez Skok, univ.
dipl. inž. el. – teh. področje, Mirko Koren,
univ. dipl. inž. gradb. – teh. področje, Irena
Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.
narocila@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenska c. 58 v Ljubljani, I nadstropje, vsak delovnik med 8. in 12. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I. nadstropje,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 35/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vključitev RTP 110/20 kV Radeče v 110
kV omrežje (gradbena in elektromontažna dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Radeče v Radečah.
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: razvidno iz projekta za razpis v Tehnični razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek: predvideni rok začetka del
je mesec september 2006 in/ali konec: največ v 3 mesecih po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti
120 dni od odpiranja ponudb,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
PI  redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj,
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
 dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v
pristojnosti Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
 BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS), o
posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
 pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki (če je potrebno)
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
K dokazilo/referenčno potrdilo, da je ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) v preteklem 10-letnem obdobju
uspešno zgradil najmanj 1 objekt v fizičnem
obsegu in izvedbi kot je predmet tega javnega razpisa,

Stran

6078 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
PI - dokument mora biti predložen tudi za
ev. podizvajalce,
 dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (= soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe,
K – pogoj lahko soponudniki, oziroma ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) izpolnjujejo skupno.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (90% delež),
2. potrjene reference (10% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 35/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 24. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-35, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 ali 34 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. decembra 2006 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki
bodo naročniku posredovani do 18. 8. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Ob-22009/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Petra Kosec, Ko-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-86, faks 01/473-48-60, elektronska
pošta: ��������������������������������������
petra.kosec@sloveniacontrol.si,�������
internetni naslov: ������������������������������
http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 03.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-10/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
letalske prevozne storitve za službena
potovanja.
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: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje,
da bo naročil določeno količino storitev, saj
je količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT z veljavnostjo 90 dni po roku
za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po prejemu posamezne
pravilno izstavljene fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. kandidat je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov);
4. kandidat je v preteklih treh letih pred
datumom objave razpisa za poljubno število
naročnikov izvajal storitve predmeta javnega naročila v skupni vrednosti za pretekla tri
leta vsaj 10,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje pogoja 2: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje
pogoja 4: navedba referenc v zahtevanem
času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu
A-4 Prijava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje pogoja 3:
potrdilo IATA (international Air Transport
Association) o mednarodni registraciji 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: število 6.
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: 418-10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dostopna na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik se
z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da
bo naročil določeno količino storitev, saj je
količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik
pa se z okvirnim sporazumom zavezuje, da
bo v primeru, če bo naročal storitve, ki so
predmet tega razpisa, pozval kandidate,
s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način, naveden
v okvirnem sporazumu oziroma pogodbi.
Dodatne informacije in vprašanja v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na
spletnem naslovu www.praetor.si (vprašanja je mogoče postaviti v rubriki vprašanja
in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d.o.o.

Javni razpisi za
koncesijo gradnje
Ob-21947/06
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper,
Verdijeva Ulica 10, Koper, 6000 Slovenija, tel. 386/5/664-61-00, v roke: Boris Popovič, e-pošta: info@koper.si,�������
���������������������
faks:
386/5/627-16-02.
Internetni naslov naročnika: �������������
www.koper.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, 6000
Slovenija, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, tel. 00386/5/664-62-39, v roke: Marko
Gorišek, e-pošta: marko.gorisek@koper.si,�
������������������������
faks: 00386/5/627-10-21.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifično dokumentacijo:
Mestna občina Koper. Verdijeva ulica 10.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Koper, 6000 Slovenija, Urad za družbene
dejavnosti in razvoj, tel. 00386/5/664-62-39,
v roke: Marko Gorišek, e-pošta: marko.gorisek@koper.si, faks 00386/5/627-10-21.
III) Prijave je treba poslati na naslov:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za podelitev koncesije za gradnjo in upravljanje turističnega
pristanišča marina Žusterna in krajevnega
pristanišča ob izlivu Badaševice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi, ki
ustreza zahtevam naročnika.
II.1.3) Kratek opis naročila:
Mestna občina Koper na podlagi Odloka o koncesiji za gradnjo in upravljanje
turističnega pristanišča Marina Žusterna
in krajevnega pristanišča ob izlivu Badaševice (Uradni list RS, št. 67/2006) podeljuje koncesijo:
1. za gradnjo turističnega pristanišča
Marina Žusterna in krajevnega pristanišča ob izlivu Badaševice,
2. za upravljanje turističnega pristanišča Marina Žusterna in krajevnega pristanišča ob izlivu Badaševice in
3. za opravljanje gospodarskih javnih
služb na področju pomorskih dejavnosti.
Vse tri koncesije, ki so predmet tega
javnega razpisa, tvorijo enovito koncesijsko razmerje in se podelijo hkrati v
istem postopku in istemu koncesionarju
za obdobje 50 let.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45242200.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet koncesije gradnje je izgradnja
pristaniške infrastrukture turističnega pristanišča Marina Žusterna in krajevnega pristanišča ob izlivu Badaševice, ki vključuje tudi
infrastrukturo škvera kot skupne pristaniške
infrastrukture za obe pristanišči ter izgradnjo
drugih spremljevalnih objektov, ki so gospodarsko povezani z izvajanjem pristaniških
dejavnosti.
Predmet koncesije upravljanja je podelitev izključne pravice koncesionarju do
gospodarskega izkoriščanja turističnega
pristanišča Marina Žusterna in krajevnega
pristanišča ob izlivu Badaševice.
Predmet koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb na področju pomorskih
dejavnosti je podelitev izključne pravice koncesionarju v zvezi z opravljanjem gospodarskih javnih služb na koncesijskem območju. V turističnem pristanišču ta pravica
obsega:
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, - redno zbiranje odpadkov s plovil,
– redno vzdrževanje objektov za varnost
plovbe in plovnih poti, v krajevnem pristanišču pa:
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in - redno zbiranje odpadkov s
plovil.
III.1.1) 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:

Kot ponudnik v postopku za podelitev
koncesije lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki ima registrirano dejavnost,
ki je predmet javnega razpisa ali skupina takih pravnih ali fizičnih oseb, pod nadaljnjim
pogojem, da navedene osebe izpolnjujejo
pogoje določene v 38. členu Odloka o koncesiji za gradnjo in upravljanje turističnega
pristanišča Marina Žusterna in krajevnega
pristanišča ob izlivu Badaševice.
Pravne osebe
Ponudniki, ki so pravne osebe morajo
predložiti dokazilo, ki potrjuje, da so registrirani pri sodišču ali drugem pristojnem
registrskem organu.
Domače pravne osebe predložijo izpisek
iz sodnega registra z navedbo dejavnosti.
Izpisek ne sme biti starejši od treh mesecev
od dneva, ko je bila vloga predložena Mestni
občini Koper.
Tuje pravne osebe predložijo izpisek o
registraciji z navedbo registriranih dejavnosti iz uradne evidence pristojnega tujega
organa. Izpisek ne sme biti starejši od treh
mesecev od dneva, ko je bila vloga predložena Mestni občini Koper.
Samostojni podjetniki posamezniki
Samostojni podjetniki posamezniki, ki
so državljani Republike Slovenije predložijo
priglasitveno listino, da opravljajo dejavnost
kot samostojni podjetnik.
Samostojni podjetniki posamezniki, ki so
tuji državljani, predložijo ustrezno listino pristojnega tujega organa, s katero dokazujejo
svoj status gospodarskega subjekta.
III.1.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev (če je
to primerno):
Ponudnik mora izkazati da ima sredstva,
potrebna za izvedbo investicije v objekte
in naprave koncesije. Obvezna dokazila za
Pravne osebe:
– kopije Bilanc stanja na dan 31.12. za
dve predhodni leti ter Bilanc uspeha za isto
obdobje, potrjene od davčnega organa;
– dokazilo o opravljeni reviziji zaključnega računa za dve predhodni leti oziroma
podpisana in potrjena izjava, da vlagatelj k
temu ni zakonsko zavezan;
– dokazilo o boniteti vlagatelja (BON1,
BON2) oziroma enakovreden dokument z
ustreznimi elementi za vlagatelja, s transakcijskimi računi, ki niso starejši od 30 dni od
datuma vložitve ponudbe;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika, ki potrjuje,
da ima ponudnik po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 30
dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. V
primeru, da ponudnik ne bo predložil zahtevanega poročila oziroma poročilo ne bo izkazovalo, da ima poravnane zgoraj naštete
obveznosti, bo spoznan za nesposobnega
in bo njegova ponudba zavrnjena.
Za samostojne podjetnike posameznike:
– kopija Napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti, z žigom davčne
uprave, z obveznima prilogama: Bilanca
stanja na dan 31.12. ter Bilanca uspeha za
dve predhodni leti, potrjene od davčnega
organa;
– dokazilo o opravljeni reviziji zaključnega računa za dve predhodni leti, oziroma
podpisana in potrjena izjava, da vlagatelj k
temu ni zakonsko zavezan;
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– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu, ki ni starejše od 30 dni od
datuma vložitve ponudbe,
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika, ki potrjuje,
da ima ponudnik po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 30
dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. V
primeru, da ponudnik ne bo predložil zahtevanega poročila oziroma poročilo ne bo izkazovalo, da ima poravnane zgoraj naštete
obveznosti, bo spoznan za nesposobnega
in bo njegova ponudba zavrnjena.
Za fizične osebe:
– kopija Napovedi za odmero dohodnine za dve predhodni leti, z žigom davčne
uprave,
– potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu, ki ni starejše od 30 dni od
datuma vložitve ponudbe. Ostala obvezna
dokazila:
Izjava banke:
– da je investitor kreditno sposoben in
mu bo banka za namen za katerega vlaga
ponudbo, odobrila kredit v višini
SIT/e.
To izjavo banke mora ponudnik predložiti,
le pod pogojem, če bo predmet koncesije
financiral z najemom kredita;
– o trenutnih kreditnih obveznostih, njihovi ročnosti in mesečnem obroku plačila
oziroma navedba, da nima kreditov.
Potrdilo banke:
o skupni višini prilivov
SIT/€ in
skupni višini odlivov
SIT/E,
na transakcijskem računu ponudnika v
letu 2005.
III.1.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago zmogljivosti za servisiranje in shrambo večjih plovil, ki niso oddaljene več kot 3
NM od vhoda v turistično pristanišče. Ponudnik mora ponudbi priložiti listino z
1. navedbo lokacije,
2. navedbo oddaljenosti od vhoda v turistično pristanišče v NM,
3. opisom prostora in tehnične opreme,
ki omogoča shrambo in servis večjih plovil,
kar mora biti dokumentirano s fotografijami in
4. popisom velikosti plovil, ki jim lahko
nudi popravilo, servis in shrambo na navedeni lokaciji, s katero izkazuje, da tehnične
zmogljivosti na navedeni lokaciji zadoščajo
za servisiranje in shrambo večjih plovil. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi listino, iz
katere izhaja pravica ponudnika do uporabe
zgoraj navedenih tehničnih zmogljivosti za
obdobje najmanj 50 let.
IV.1) Merila za oddajo
Spodaj navedena merila so razvrščena
v vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega:
– cena priveza v turističnem pristanišču,
– višina koncesijske dajatve,
– začetek plačevanja koncesijske dajatve.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 014-61/2006.
IV.2.2) Rok za predložitev prijav: 20. 9.
2006 ob 12. uri.
IV.2.3) Jezik, v katerih morajo biti predložene prijave: slovenski.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.2) Dodatne informacije
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
– razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije,
– cena je 119.820 SIT oziroma 500 €
po CPT,
– plačilo na podračun proračuna Mestne občine Koper, št. 01250-0100005794,
z oznako »Razpisna dokumentacija - Marina«.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Župan Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija, e-pošta: tel. 00386/5/664-62-28,
faks 00386/5/627-16-02, internetni naslov:
www.koper.si�������
(URL).
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: 15 dni od dneva
vročitve odločbe.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
Slovenija, e-pošta: marko.gorisek@koper.si,
tel. 00386/5/664-62-39.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Mestna občina Koper

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 8/2006
Ob-21375/06
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: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.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: JR-8/2006.
II.5) Kratek opis: mamografski filmi in
sredstva za razvijanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,300.000 SIT za 14 mesecev.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-8/2006 Mamografski
filmi in sredstva za razvijanje: Interexport
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Slamič, ing.
rad., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-73-50, faks 01/530-73-55,
elektronska pošta: info@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,090.981 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:
27. 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: 10. 7. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 210-1/04-65
Ob-21475/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nemedicinski potrošni material, JN 210-1/4, za obdobje 1. 5. 2006
– 31. 10. 2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava potrošnega nemedicinskega materiala, pisarniškega materiala,
čistila in pe vrečke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 44,5
mio SIT/letno brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04, objava
v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 37.488 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Grafika Soča d.d., Sedejeva ulica 6, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-85-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena 593.213 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-80-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 18.803 SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-97-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 2,048.157 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava

v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
MBS d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/673-00-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 5.208 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava v
Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Vafra commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže,
Slovenija, tel. 03/713-39-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 1,129.139 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Sava trade d.d., Cesta v mestni log 90, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-02-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 482.282 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/429-31-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 783.617 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Skočaj Roland s.p., Josipa Makuca 21,
5250 Solkan, Slovenija, tel. 05/333-16-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 2,928.125 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Europap d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/523-10-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 84.416 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Johnson diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a,
2000 Maribor, Slovenija, 02/320-70-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 209.227 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-30-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 789.016 SIT brez DDV.
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V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava v
Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Inter koop d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-45-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 112.193 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Valtex & Co. d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/510-30-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 1,655.416 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava v
Ur. l. RS št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Manimo d.o.o., Prvomajska ul. 39, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 040/205-670.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 3,536.458 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava
v Ur. l. RS, št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004:
Color print Tomaž Leban s.p., Industrijska
cesta 5, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 532.875 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 - objava v
Ur. l. RS št.: 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Ivec
d.o.o., Slovenska 29, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 6.595 SIT brez DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
Ob-21406/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Splošna bolnišnica”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Ob-21479/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-05, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni
naslov: http://www.kamnik.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-19/06-4/1.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za OŠ Stranje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): po investicijskem programu je vrednost 69,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena: 80%,
– garancija: 10%,
– rok izvedbe: 10%.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31/06: izbrani dobavitelj:
Bruma d.o.o., Vrhpolje 250, 1240 Kamnik.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 62,455.210,80 SIT brez DDV
– vrednost pogodbe.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-19/06-4/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 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-10519/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Občina Kamnik
Ob-21480/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-05, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni
naslov: http://www.kamnik.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-19/06-4/1.
II.5) Kratek opis: dobava učil v OŠ Stranje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): po investicijskem programu je vrednost 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena: 80%,
– garancija: 10%,
– rok izvedbe: 10%.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 31/06: izbrani dobavitelj: Virles d.o.o., Slomškova ulica 12, 1230
Domžale.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 28,700.726,60 SIT brez DDV
– vrednost pogodbe.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-19/06-4/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL,
Ob-10519/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Občina Kamnik
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Ob-21483/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Anice Černejeve, kontaktna oseba:
Vesna Cerkvenik, Kajuhova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-64-50, faks
03/428-64-59, elektronska pošta: vrtec.anice-cernejeve@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice in
naravno kisana zelenjava ter sveže in
suho sadje,
7. sladoledi,
8. zamrznjena zelenjava in sadje,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. konzervirana zelenjava in sadje,
11. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Ljubljanske mlekarne,
d.d., kontaktna oseba: Eva Merdausl, Obrat
Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/480-59-92, elektronska pošta:
lj-mlek@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,460.853
SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Jurmes
trgovina, d.o.o., kontaktna oseba: Karel Bregar, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-11-20, faks 03/747-11-23, elektronska pošta: info@jurmes-t.si.
�����������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,941.443
SIT, najvišja ponudba 7,498.250 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3 in 7: Hrib, d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Romih, Večje brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,767.548
SIT (javno naročilo št. 3); 307.002 SIT (javno
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naročilo št. 7), najvišja ponudba 2,138.000
SIT (javno naročilo št. 3); 588.438 SIT (javno naročilo št. 7).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 in 8: 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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 643.800
SIT (javno naročilo št. 4); 493.370 SIT (javno naročilo št. 8), najvišja ponudba: 665.600
SIT (javno naročilo št. 4); 542.005 SIT (javno naročilo št. 8).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: KZ Laško, z.o.o., kontaktna oseba: Erika Kajtna, 3271 Rimske Toplice, Slovenija, tel.
03/734-43-50, faks 03/734-43-66, elektronska pošta: kz-lasko@amis.net.
������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 397.465
SIT, najvišja ponudba 575.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: Sadex, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska c. 105, 3311 Šempeter, Slovenija, tel:
03/703-23-00, faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
���������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,889.309
SIT, najvišja ponudba 5,560.712 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9: Pekarna Pečjak,
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 03/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 808.204
SIT, najvišja ponudba 958.401 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 in 14: Era-SV, d.o.o.
Ptuj, kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): najnižja ponudba 620.885 SIT
(javno naročilo št. 10); 3,291.045 SIT (javno
naročilo št. 14), najvišja ponudba 669.496
SIT (javno naročilo št. 10); 3,409.478 SIT
(javno naročilo št. 14).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: Mercator, d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24,
faks 01/560-33-09, 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): najnižja ponudba 867.065
SIT, najvišja ponudba 1,080.128 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: Žito, d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00,
faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 844.424
SIT, najvišja ponudba 1,357.353 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13: Klasje,
d.d., kontaktna oseba: Brina Rečnik, Resljeva ulica 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-15-22, faks 03/426-15-21, elektronska pošta: brina.recnik@klasje.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,177.988
SIT, najvišja ponudba 1,922.949 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to ne����������������������
obvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30160/04, stran 7700.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 8. 2006 do 31. 1. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Vrtec Anice Černejeve
Ob-21487/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si,���������
�������������������������������
internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbira dobavitelja materiala
za javni vodovod – 5/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izbira dobavitelja materiala za javni
vodovod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, odzivni čas, rok dobave, reference in kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2006: Coma Commerce
d.o.o., kontaktna oseba: Leopoldina Prešeren, Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-42-10, faks 01/587-42-15,
elektronska pošta: ��������������������������
zvonimir.blatnik@coma.si,�
internetni naslov: http://www.coma.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 115,569.518 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. 5/2006: Merkur d.d.,
kontaktna oseba: Tomaž Bartol, Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/258-80-00, faks 04/258-88-05, elektronska pošta: info@merkur.si, internetni naslov:
http://www.merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 21,787.599,85 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. 5/2006: CMC Ekocon
d.o.o., kontaktna oseba: Klemen Stiplovšek,
IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-08-00, faks 01/759-08-01, elektronska pošta: info@cmc.ekocon.si, internetni naslov: http://www.cmc-ekocon.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 32,415.199 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. 5/2006: Jordan d.o.o.,
kontaktna oseba: Andrej Hrovat, Draga 1,
8220 Šmarješke Toplice, Slovenija, tel.
07/384-30-60, faks 07/384-30-71, elektronska pošta: info@jordan.si, internetni naslov:
http://www.jordan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 28,016.604,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10762/06 z dne 14. 4. 2006.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-21488/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Zarja, kontaktna oseba: Vesna Cerkvenik, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-64-00, faks 03/426-64-12,
elektronska pošta: vrtec.ce-zarja@guest.
arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. telečje meso in izdelki,
4. perutnina in izdelki,
5. ribe sveže (zamrznjene),
6. jajca,
7. zelenjava in sadje sveže, suho sadje, suhe stročnice, oreščki,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. sladoledi,
10. zamrznjeno testo in izdelki,
11. vloženo sadje in zelenjava,
12. žita in izdelki,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1)Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: /
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 in 3: Jurmes trgovina,
d.o.o., kontaktna oseba: Karel Bregar, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-11-20, faks
03/747-11-23, elektronska pošta: info@jurmes-t.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 6,197.836 SIT
(javno naročilo št. 2); 2,616.495 SIT (javno
naročilo št. 3), najvišja ponudba 6,701.357
SIT (javno naročilo št. 2); 2,721.000 SIT
(javno naročilo št. 3).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4, 5 in 8: Hrib, d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Romih, Večje brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,437.505
SIT (javno naročilo št. 4); 803.500 SIT (javno
naročilo št. 5); 921.900 SIT (javno naročilo
št. 8), najvišja ponudba: 3,990.150 SIT (javno naročilo št. 4); 827.901 (javno naročilo št.
5); 994.904 SIT (javno naročilo št. 8).
Valuta: 45 dni.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: KZ Laško, z.o.o., kontaktna oseba: Erika Kajtna, 3271 Rimske Toplice, Slovenija, tel.
03/734-43-50, faks 03/734-43-66, elektronska pošta: kz-lasko@amis.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 397.465
SIT, najvišja ponudba: 562.442 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: Sadex, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska c. 105, 3311 Šempeter, Slovenija, tel.
03/703-23-00, faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
���������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5,981.000
SIT, najvišja ponudba 7,860.260 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Ledo, d.o.o., kontaktna oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva ulica
29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: tjasa@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,580.794
SIT, najvišja ponudba 2,118.018 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10: Pekarna Pečjak,
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 03/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,683.000
SIT, najvišja ponudba 3,315.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 in 12: Era-SV, d.o.o.
Ptuj, kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,169.600 SIT
(javno naročilo št. 11); 439.290 SIT (javno
naročilo št. 12), najvišja ponudba: 1,239.736
SIT (javno naročilo št. 11); 533.701 SIT (javno naročilo št. 12).
Valuta: 45 dni.
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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. 13: Klasje,
d.d., kontaktna oseba: Brina Rečnik, Resljeva ulica 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-15-22, faks 03/426-15-21, elektronska pošta: brina.recnik@klasje.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,908.410
SIT, najvišja ponudba 3,342.890 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 14: Mercator, d.d.,
kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7,330.596
SIT, najvišja ponudba 7,555.286 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30159/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 8. 2006 do 31. 1. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Vrtec Zarja
Št. 2.3.-1745/06
Ob-21496/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Kanduč, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/29-14-244,
faks + 386/1/29-14-806, elektronska pošta:
joze.kanduc@slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV); glavni predmet, glavni besednjak: 30.25.40.00-4, dopolnilni besednjak:
X007-5 X008-2; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.24.12.00-2, 30.21.40.20-2,
30.21.33.00-8, 32.52.20.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
38/2005/INFO.
II.5) Kratek opis: dobava, implementacija, instalacija, integracija, šolanje, predaja v obratovanje in vzdrževanje aplikacij za prodajo vozovnic z mobilnimi in
stacionarnimi terminali ter pripadajoče
računalniške, komunikacijske in mobilne
terminalske opreme za sistem prodaje
vozovnic na slovenskih železnicah.
Sklop 1: programska oprema stacionarnih terminalov.
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Sistem aplikacij za prodajo vozovnic s
stacionarnimi terminali (ST) ter sistemska
integracija, ki vključuje:
– aplikacijo za izdajo listnih vozovnic
s stacionarnimi terminali (ST) – on-line in
off-line,
– aplikacije za izdajo vozovnic v mednarodnem prometu z ST,
– aplikacijo za rezervacijo vozovnic z ST,
– aplikacije za informiranje potnikov z ST,
– aplikacije za ažuriranje cenikov za notranji promet,
– aplikacije za ažuriranje cenikov za
mednarodni promet,
– aplikacijo za ažuriranje voznih redov
za ST,
– aplikacijo za prikaz podatkov o izvršeni
prodaji z ST,
– sistemsko in komunikacijsko programsko opremo za ST,
– podatkovno bazo IS za prodajo vozovnic,
– orodja za razvoj aplikacij za STV vzdrževanje programske opreme za prodajo vozovnic s stacionarnimi terminali.
Sklop 2: strojna in programska oprema
mobilnih terminalov.
Sistem aplikacij za prodajo vozovnic z
mobilnimi terminali (MT) ter sistemska integracija, ki vključuje:
– aplikacijo za izdajo listnih vozovnic z
mobilnimi terminali,
– aplikacijo za brezgotovinsko plačevanje z magnetnimi karticami na MT,
– aplikacije za informiranje potnikov z MT,
– aplikacije za ažuriranje cenikov na MT
(NPP),
– aplikacijo za ažuriranje voznih redov
na MT,
– aplikacijo za prikaz podatkov o izvršeni
prodaji z MT,
– sistemsko in komunikacijsko programsko opremo za MT,
– podatkovno bazo za prodajo vozovnic
z MT,
– orodja za razvoj aplikacij za MT,
– sistem mobilnih terminalov za prodajo
vozovnic,
– vzdrževanje programske opreme za
prodajo vozovnic z mobilnimi terminali,
– vzdrževanje mobilnih terminalov s priborom.
Sklop 3: strojna oprema stacionarnih terminalov in strežnikov,
– sistemi strežnikov, delovnih postaj in
tiskalnikov za prodajo vozovnic,
– vzdrževanje stacionarne računalniške
opreme za prodajo vozovnic.
Sklop 4: priključki za stacionarne in mobilne terminale na postajah LAN/WAN povezave sistema za prodajo vozovnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 430,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu
točkovanja od 0 do 100 normiranih točk,
z upoštevanjem naslednjih meril na osnovi
vprašalnika iz razpisne dokumentacije:
Merila:
1. zmožnosti ponudnika in njegov tržni
položaj,
2. ponujena oprema in storitve,
3. ponujena cena in stroški vzdrževanja
in nadgradnje opreme.
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Zahteve za 1. in 2. merilo se ocenjuje na
podlagi odgovorov iz Vprašalnika za ponudnike v razponu od 0 do 3 točke (0 ali 1 ali
2 ali 3), s tem, da so postavke označene v
»Vprašalniku za ponudnike« z oznako KO
(»knock-out«) izločilne.
Točkovanje:
0 točk – ponudnik ne ponuja relevantno
zahtevanega,
1 točka – ponudnik ponuja manj od zahtevanega,
2 točki – ponudnik ponuja zahtevano,
3 točke – ponudnik ponuja več od zahtevanega.
Končno število točk za 1. in 2. merilo se
izračuna (normira) po naslednji formuli:
Za 1. sklop – Zmožnosti ponudnika in
njegov tržni položaj:
pi
Pi = ----------------- x U1
Pmax
pi – seštevek točk i-tega ponudnika iz
Vprašalnika za ponudnike »Zmožnosti ponudnika in njegov tržni položaj«
Pmax – seštevek točk najboljšega ponudnika pri tem sklopu meril
U1 – utež.
Za 2 sklop – Ponujena oprema in storitve:
oi
Oi = ----------------- x U2
Omax
oi – seštevek točk i-tega ponudnika iz
Vprašalnika za ponudnike »Ponujena oprema in storitve«
Omax – seštevek točk najboljšega ponudnika pri tem sklopu meril
U2 – utež.
Zahteve za 3. merilo se ocenjuje tako, da
se za potrebe ocenjevanja ponudb k ponudbeni ceni prištejejo stroški 5-letnega vzdrževanja sistema ter stroški njegove nadgradnje, kot izhaja iz Vprašalnika za ponudnike
– Ponujena cena ter stroški vzdrževanja in
nadgradnje
Število točk za 3. sklop meril se izračuna
po naslednji formuli:
Cmin
Ci = ----------------- x U3
ci
ci – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
Cmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
U3 – utež.
Uteži so za posamezni sklop naslednje:
Sklop 1:
U1 = 40%,
U2 = 20%,
U3 = 40%,
Sklop 2:
U1 = 30%,
U2 = 40%,
U3 = 30%,
Sklop 3:
U1 = 40%,
U2 = 30%,
U3 = 30%,
Sklop 4:
U1 = 40%,
U2 = 20%,
U3 = 40%.

Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh merilih in z upoštevanjem uteži za posamezne sklope, kot izhaja
iz Vprašalnika za ponudnike. Ponudnik, ki
zbere najvišje število točk je najugodnejši.
V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno.
Najugodnejši ponudnik bo moral uspešno opraviti verifikacijski test, ki bo obsegal
preverjanje referenčne instalacije, preverjanje resursov in obvladovanja ponujene
tehnologije in usposobljenosti za izvedbo
ponujene rešitve, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 38/2005/ INFO, sklop
1: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Suzana Jenko, Leskoškova c. 6, 1000
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-52-00, faks 01/585-52-01, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 109.170.572 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 38/2005/
INFO, sklop 2: S&T Hermes Plus d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Jenko, Leskoškova c. 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-52-00, faks 01/585-52-01, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
���������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 217,808.980 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 38/2005/
INFO, sklop 3: S&T Hermes Plus d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Jenko, Leskoškova c. 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-52-00, faks 01/585-52-01, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
���������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,002.544 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 38/2005/ INFO,
sklop 4: SRC.SI, sistemske integracije,
d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Bergoč, Tržaška c. 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: dejan.bergoc@src.si.
��������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,353.665,32 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
sklop 1: 2,
sklop 2: 3,
sklop 3: 2,
sklop 4: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS št. 116-117;
Ob-36040/05 z dne 23. 12. 2005, Uradni list
RS št. 120-121; Ob-36856/05 z dne 30. 12.
2005 in Uradni list RS št. 28; Ob-7417/06 z
dne 17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Ob-21499/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenski etnografski muzej, kontaktna
oseba: Jasna Senčur, Metelkova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-08-700,
faks 01/30-08-736, elektronska pošta:
uprava@etno-muzej.si���������������������
, internetni naslov:
www.etno-muzej.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 3-2006.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža sistema za anoksično uničevanje škodljivcev v depoju Slovenskega
etnografskega muzeja v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,583.333,40 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: Inštitut Jožef Stefan, kontaktna oseba: dr. Leon
Žlajpah, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-35-77, faks 01/423-54-00,
elektronska pošta: ��������������������
leon.zlajpah@ijs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,583.333,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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 obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Slovenski etnografski muzej
Ob-21502/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kobilarna lipica, kontaktna oseba: Damjan Gr-

mek, Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/73-91-706, faks 05/73-46-370, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org.
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:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/06 – sukcesivna dobava
živil in drugega potrošnega blaga.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil in drugega potrošnega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,882.278,72 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– št. živil v skupini,
– plačilni rok,
– odzivni čas.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-01/06: Kras d.d., kontaktna oseba: Jolanda Race, Šepulje 31,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,553.804,40 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. 02-02/06: Tomex d.o.o.,
kontaktna oseba: Andrej Tomšič, Vilharjeva
cesta 21, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 538.566,40 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. 02-03/06: Delmar d.o.o.,
kontaktna oseba: Vladimir Lukežič, Industrijska cesta 12, 6310 Izola, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 847.568,15 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. 02-04/06: Mlekarna Celeia
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Jakob, Arja
vas 92, Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,094.407,54 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. 02-05/06: Pekarna
Postojna d.o.o., kontaktna oseba: Branko
Lavrenčič, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,522.967,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 02-06/06: Mlinotest
Kruh Koper d.o.o., kontaktna oseba: Franko Perič, Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 437.807,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-07/06: Ecowash d.o.o.,
kontaktna oseba: Klavdij Marsič, Industrijska cesta 8, 6310 Izola, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,838.507 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. 02-08/06: Era Disgro
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Simčič, Goriška cesta 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,119.436,22 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. 02-09/06: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Brumec, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,306.821,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8010/06.
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: 19. 7. 2006.
Kobilarna Lipica
Ob-21503/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752, faks
01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.
erdelji@dz-rs.si, internetni naslov: www.
dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-7.
II.5) Kratek opis: prenova aktivne opreme ožičenega omrežja Državnega zbora
in izgradnja brezžičnega omrežja Državnega zbora.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Nika Perko, Leskoškova
cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-55-200, faks 01/58-55-201, elektronska pošta:���������������������������������
info@snt.si,��������������������
internetni naslov:
www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,192.436,70 SIT, ali
najnižja ponudba: 28,192.436,70 SIT, najvišja ponudba: 41,626.695 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: DZ-044-01/2006-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19960/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-21504/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta:
mirjana.erdelji@dz-rs.si,��������������������
internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-12.
II.5) Kratek opis: dobava sistemske programske opreme Novell za enotno upravljanje z uporabniškimi računi in enotno
prijavo za potrebe Državnega zbora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Borut
Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55‑502, faks 01/47-55‑600,
elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,000.000 SIT ali
najnižja ponudba: 4,000.000 SIT, najvišja
ponudba: 4,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DZ-044-01/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19520/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-21506/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba: Mravlje Januša, univ. dipl.
ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56‑53‑102,
faks 03/‑56‑27‑592, elektronska pošta:
janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si,�������
internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/06 B.
II.5) Kratek opis: dobava dvoosnega
kamiona s prekucnikom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja ponudbena cena – 80 točk,
2. rok dobave – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/06 B: Tamček M&M
d.o.o., kontaktna oseba: Zupančič Marija,
Zaletelova ulica 3, 1210 Ljubljana, Slovenija, tel. 01‑512‑7‑47‑27.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,000.000 SIT,
najvišja ponudba: 22,100.000 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/06 B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14426/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-21507/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanja zdravja Republike Slovenije, kontaktna oseba: Staša Javornik,
Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400, faks 01/24-41-447,
elektronska pošta: Stasa.javornik@ivz-rs.si,
internetni naslov: http://www.ivz.si..
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 24.45.16.00-6; 24.45.16.10-9;
24.45.16.50-1; 24.45.16.80-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-168/05.
II.5) Kratek opis: izbira dobavitelja
zdravil jan.–mar. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 440,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 900-037-168/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je oddal naročilo ponudikom za naslednje sklope:
SANOFI PASTEUR, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lion, Francija: za sklop 16, 18,
19, 21, 22;
Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana: za sklop 17;
BAXTER AG, Muellerenstrasse 3,
CH-8604 Volketswil, Switzerland: za sklope
3, 4 in 13;
GSK d.o.o., Knezov štradon 90, 1000
Ljubljana: za sklope 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15
in 20;
CHIRON BEHRING GmbH & Co KG
Marburg BRD, Podružnica v Ljubljani, Dunajska 22, 1000 Ljubljana: za sklop 9, 14;
Salus, Ljubljana d.d., Mašera-Spasićeva
10, 1000 Ljubljana: za sklop 7..
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Inštitut za varovanja zdravja Republike
Slovenije
Ob-21525/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: osteosintetski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 14: J.S. Evro-Medical
Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,281.282,35 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 535.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Metalka Zastopstva Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,052.673,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 429.000 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:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26129/05 z dne 30. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-186/2005
Ob-21527/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka (-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, v roke: Darja Kopčič,
tel.
++386/1/428-49-23,
e-pošta:
darja.kopcic@mnz.si,������������������������
faks ++386/1/428-48-94.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi/lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za oddajo naročila blaga v 2. fazi omenjenega postopka za prenovo evidence potnih listin, št. 430-186/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je prenova evidence potnih listin, ki obsega izvedbo aktivnosti in dobavo projektnih dokumentov kot
izdelkov oziroma rezultatov izvedenih aktivnosti ter dobavo in inštalacijo delujoče
aplikacije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.236000-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil
(-a): vrednost: 102,206.700 z 20% DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-186/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1 Naslov: Prenova evidence
potnih listov.
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 9. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: GENIS
d.o.o., Tržaška cesta 40, Ljubljana, 1000 Slovenija, e-pošta: stane.stefancic@genis.si,������
�������������������������������
tel.
+386/4/251-93-00, faks +386/4/251-93-15.

V.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
100,455.600 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
102,206.700 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
faks ++386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
darja.kopcic@mnz.si,�������������������������
tel. ++386/1/428-49-23,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-21528/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Tončke Čečeve Celje, kontaktna oseba: Blanka Godnik Andrejaš, Mariborska 43, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-70-30, faks 03/425-70-40, elektronska pošta: vrtec.toncke-ceceve@siol.net.
�����������������������������
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice in
naravno kisana zelenjava ter sveže in
suho sadje,
7. sladoledi,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. vloženo sadje in zelenjava,
11. sadni nektarji, sokovi, sirupi,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,951.612,90 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Ljubljanske Mlekarne,
d.d., Obrat Maribor, kontaktna oseba: Eva
Merdausl, Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor,
tel. 02/480-59-92, faks 01/588-18-85, elektronska pošta: lj-mlek@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
3,691.064,98 SIT.
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Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Jurmes trgovina, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karel Bregar, Cesta Leona
Dobrotinška 15, Šentjur, tel. 03/747-11-22;
faks 03/747-11-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,758.525,35
SIT, najvišja ponudba 5,530.480 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Perutnina Ptuj,
d.d., kontaktna oseba: Milinković Slobodanka, Potrčeva 10, Ptuj, tel. 01/54-78-521,
faks 01/54-78-531, elektronska pošta:
info@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,932.464,98
SIT, najvišja ponudba 3,393.410,14 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Brumec-Ručigaj, d.o.o.,
kontaktna oseba: Barbara Brojan, Igor Žinič,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 323.900
SIT; najvišja ponudba 395.200 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 5: KZ Laško,z.
o.o., kontaktna oseba: Erika Kajtna, Kidričeva 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/734-43-50, faks 03/734-43-66, elektronska pošta: kz-lasko@amis.net.
������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 476.958,53
SIT, najvišja ponudba 660.000 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: Sadex, d.o.o.,
kontaktna oseba: Rexaj Xhavit, Rimska cesta 105, Šempeter, Slovenija, tel.
03/703-23-00, faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
���������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,266.728,11
SIT, najvišja ponudba 6,276.194,10 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: Ledo, d.o.o.,
kontaktna oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva 29, Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: tjasa@siol.net.
���������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 61.194,47
SIT (javno naročilo št. 7), najvišja ponudba
120.000 SIT (javno naročilo št. 7).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8, 9: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Romih Darko, Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta ��������������
hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 339.633,18
SIT (javno naročilo št. 8), 416.700,46 SIT
(javno naročilo št. 9), najvišja ponudba 426.691,15 SIT (javno naročilo št. 8),
495.023,04 SIT (javno naročilo št. 9).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: Mercator, d.d., kontaktna oseba: Trope Srečko, Rogelj Lidija,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 841.652,35
SIT; najvišja ponudba 1,172.917,97 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12: Mlinotest d.d.,
Ajdovščina, kontaktna oseba: Tone Podobnik, Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka, tel.
04/511-08-88, faks 04/511-08-55, elektronska pošta: tone.podobnik@peks.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 642.862,30
SIT, najvišja ponudba 842.933,82 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 13: Klasje Celje, d.d., kontaktna oseba: Brina Rečnik,
Resljeva 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-15-22, faks 03/426-15-21, elektronska pošta: brina.recnik@klasje.si.
�����������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,461.771,89
SIT, najvišja ponudba 2,027.972,35 SIT.
Valuta: 45 dni.
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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. 10 in 14: ERA SV,
d.o.o., kontaktna oseba: Urška Fajdiga, Ob
Dravi 3/a, Ptuj, Slovenija, tel. 03/426-84-08,
03/426-84-11, faks 03/426-84-16, elektronska pošta: urska.fajdiga@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,067.900
SIT (javno naročilo št. 10), najnižja ponudba
3,439.363,22 SIT (javno naročilo št. 14); najvišja ponudba 1,208,131,34 SIT (javno naročilo št. 10), najvišja ponudba: 3,565.659,84
SIT (javno naročilo št. 14).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur.l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30161704, št. 122, stran 7770.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 8. 2006 do 31. 1. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Vrtec Tončke Čečeve
Št. 485/06
Ob-21618/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, kontaktna
oseba: tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup pretočnega citometra.
II.5) Kratek opis: pretočni citometer.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/06 – nakup pretočnega
citometra: Hermes Analitica,d.o.o., Verovškova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/581-81-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,950.000 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:
7. 6. 2006.
VI.4) Ševilo prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti

v UL: da; št. 04/06, Ob-11538/06, Ur. l. RS,
št. 43.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-37/2005-16
Ob-21641/06
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: Tatjana Turinek, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 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 415/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: izvedba projekta: »Razvoj sistema za ukrepanje ob nuklearni,
biološki, kemični in radiološki kontaminaciji« – RKB URSZR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
33,333.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: glej prilogo
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(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:
1) Skupna vrednost ponudbe
OC – max 20 točk
Število točk
Kriterij OC
najnižja skupna vrednost
ponudbe x 0,20
0 – 20  ––––––––––––––––––––––––––
ponujena skupna
vrednost ponudbe
2) Reference ponudnika
Oref – max 25 točk
2.1) število projektov v zadnjih petih letih
(2001, 2002, 2003, 2004 in 2005), katerih
rezultat je izdelava podobnih projektov in
raziskav, in sicer: razvoj oziroma izboljšanje tehnologije, postrojev, naprav, storitev
ali novih izdelkov, razvoj novih sistemskih,
normativnih, programskih, metodoloških in
organizacijskih rešitev, izdelava novih računalniških programov, aplikacij,… – max
10 točk.
Število točk

Kriterij

število projektov ponudnika x 0,10
0-10 ––––––––––––––––––––––––––
največje število projektov
2.2) vrednost projektov (v SIT) v zadnjih
petih letih (2001, 2002, 2003, 2004 in 2005),
katerih rezultat je izdelava podobnih projektov in raziskav, in sicer: razvoj oziroma
izboljšanje tehnologije, postrojev, naprav,
storitev ali novih izdelkov, razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih, metodoloških in organizacijskih rešitev, izdelava
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novih računalniških programov, aplikacij,…
– max 10 točk.
Število točk

Kriterij
skupna vrednost
projektov ponudnika x 0,10
0-10	  –––––––––––––––––––––––––––
največja skupna vrednost projektov
2.3) vključenost v mednarodne projekte
– max 5 točk
Število točk

Kriterij

število projektov ponudnika x 0,05
0-5 –––––––––––––––––––––––––––
največje število projektov
3) Relevantnost in kakovost ponudbe
ORKP – max 55 točk
Število točk
Kriterij
0-55
Skupaj ORKP = a + b + c + d
a) Skladnost ponudbe s cilji razpisa –
max 15 točk;
b) Dodatne izboljšave glede na cilje razpisa – max 20 točk;
c) Uporabnost naloge za naročnika –
max 15 točk;
d) Možnost posodabljanja rezultatov projekta:
– naročnik lahko rezultate posodablja
sam – 5 točk,
– rezultate mora posodabljati zunanji izvajalec – 0 točk;
Število pridobljenih točk je vsota točk pri
posameznih merilih (1 + 2 + 3). Ponudnik
lahko prejme maksimalno 100 točk.
V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 415/2005-PSP:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
mag. Darko Korbar, MBA, Jamova 39, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-32-00, faks
01/423-54-00, elektronska pošta: matej.lipoglavsek@ijs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 33,250.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-37/2005-16.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 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: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-125/2006-11
Ob-21646/06
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: Tatjana Turinek, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 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 438/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: izvedba projekta:
»Varstvo pred požarom širšega območja Krasa z videonadzornim sistemom«
– VIDEOKRAS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
41,667.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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:
1) Skupna vrednost ponudbe
OC – max 20 točk
Število točk

Kriterij OC
najnižja skupna vrednost
ponudbe x 20
0 – 20	  ––––––––––––––––––––––––––
ponujena skupna vrednost ponudbe
2) Reference ponudnika
Oref – max 25 točk
2.1) število projektov v zadnjih petih letih
(2001, 2002, 2003, 2004 in 2005), katerih
rezultat je razvoj, dobava, montaža, izgradnja na ključ oziroma izboljšanje tehnologije
postrojev, naprav, storitev ali novih izdelkov,
razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih, metodoloških in organizacijskih
rešitev, izdelava novih računalniških programov, aplikacij,… – max 10 točk.
Število točk
Kriterij
število projektov ponudnika x 10
0 – 10 ––––––––––––––––––––––––––
največje število projektov
2.2) vrednost projektov (v SIT) v zadnjih
petih letih (2001, 2002, 2003, 2004 in 2005),
katerih rezultat je razvoj, dobava, montaža,
izgradnja na ključ oziroma izboljšanje tehnologije postrojev, naprav, storitev ali novih
izdelkov, razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih, metodoloških in organizacijskih rešitev, izdelava novih računalniških
programov, aplikacij,… – max 10 točk
Število točk

Kriterij
skupna vrednost
projektov ponudnika x 10
0 – 10 ––––––––––––––––––––––––––
največja skupna
vrednost petih projektov
2.3) vključenost v mednarodne projekte
– max 5 točk
Število točk
Kriterij
število projektov ponudnika x 5
0 – 5 ––––––––––––––––––––––––––
največje število projektov
3) Relevantnost in kakovost ponudbe
ORKP – max 55 točk
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Število točk
0 – 55
Skupaj ORKP = a + b
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Kriterij

a) Skladnost ponudbe z zahtevami iz
predmeta naročila (če ponudba zajema minimalne zahteve iz predmeta naročila, prejme ponudnik najnižje št. točk. Več kot ponudba presega minimalne zahteve, prejme
ponudnik več točk) – max 40 točk;
Število točk

Kriterij
ponujeno število
tehnično ustreznih rešitev x 40
0 – 40 ––––––––––––––––––––––––––
največje število
tehnično ustreznih rešitev
b) Dodatne izboljšave glede na zahteve
iz predmeta naročila – max 15 točk;
Število točk

Kriterij
ponujeno število
boljših dodatnih rešitev x 15
0 – 15 ––––––––––––––––––––––––––
največje število
boljših dodatnih rešitev
Število pridobljenih točk je vsota točk pri
posameznih merilih (1 + 2 + 3). Ponudnik
lahko prejme maksimalno 100 točk.
V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 438/2005-PSP: IT 100
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Štuflek, Pod
gradom 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/365-72-50, faks 01/365-72-52,
elektronska pošta: it-100@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 47,500.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-125/2006-11.
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: 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: 20. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-8/2006-12
Ob-21658/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Barbara Gašperlin,
Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 36.1, 36.11, 36.12,
36.13, 36.14.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-8/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup pohištva (miz, omar, stolov,
predalnikov, mini kuhinj) za carinski urad
Brežice, Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Nova Gorica in Sežana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
22,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-8/2006,
Lesnina inženiring d.d., kontaktna oseba: Bine Kladnik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-43, faks
01/436-21-91 in 01/436-13-90, elektronska
pošta: bine.kladnik@lesnina-i.si,������������
��������������������������������������
internetni
naslov: www.lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 9,937.100 SIT (brez DDV).
Najnižja ponudba: 9,937.100 SIT / najvišja ponudba: 15,030.284 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
59-60/06 Ob-16099/06 z dne 9. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-21674/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za
informatiko, kontaktna oseba: Bojan Rebevšek, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-43-00, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.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 predmet, glavni besednjak:
30.26.10.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-22/2006.
II.5) Kratek opis: nakup nadomestnih
SUN strežnikov in nadgradnja SUN
backup sistema in diskovnega polja ter
nadgradnja DELL backup sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19: Marand Inženiring
d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11,
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elektronska pošta: Info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,973.926,61 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22: FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: http://www.fmc.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,157.112 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-22/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za informatiko
Ob-21675/06
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 Republike Slovenije, kontaktna oseba: mag. Bojan Rebevšek, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-00, faks 01/478-43-29,
elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.41.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-20/2006.
II.5) Kratek opis: postavitev WLAN in
zaščita omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Smart Com d.o.o.,
kontaktna oseba: Andreja Nahtigal, Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
04/25-61-866, faks 04/25-61-867, elektronska pošta: Smart@siol.net, internetni naslov: www.smart.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,087.430 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-20/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 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: 18. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-50/2006/10
Ob-21678/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo
in vzdrževanje birotehnične opreme, št.
430-50/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
Lokacije dobave, priklopa in vzdrževanja
birotehnične opreme iz sklopa 1, so lokacije
notranjih organizacijskih enot Ministrstva za
notranje zadeve, Policije na območju celotne države.
Lokacija dobave birotehnične opreme iz
sklopov 2 in 3 je lokacija Ministrstva za notranje zadeve, Policija, Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je bil dobava, priklop in vzdrževanje birotehnične opreme
v času garancijskega roka, in sicer za
sklop 1: dobava in vzdrževanje fotokopirnih strojev: 37 kosov, sklop 2: dobava strojev za uničevanje dokumentov:
49 kosov, sklop 3: dobava projektorjev,
projekcijskih platen in grafoskopov: 25
kosov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 30.10.00.00-0, dopolnilni besednjak:
50.31.32.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 18,130.056 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-50/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 26 z
dne 10. 3. 2006, Ob-6791/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava in vzdrževanje fotokopirnih strojev
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Konica
Minolta Slovenija d.o.o., Vodovodna 101,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-05-15,
faks 01/568-05-69.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11,306.333,33 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8,668.320 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: dobava strojev za uničevanje
dokumentov
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Extra
Lux d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-46-74, faks
01/544-54-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,966.666,67 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,189.960 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: dobava projektorjev, projekcijskih platen in grafoskopov
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lestra
d.o.o., Prevale 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/563-60-65, faks 01/563-60-61.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 7,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,271.776 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
* Opomba pod točko V/5 za Sklop 1.
Dobava in vzdrževanje fotokopirnih strojev vključuje dobavo fotokopirnih strojev in
dvoletno vzdrževanje fotokopirnih strojev, v
času garancijskega roka.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
faks ++386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-21679/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živilska šola Maribor, kontakt

na oseba: Branka Božič, Park mladih 3, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/331-34-32, faks 02/331-30-48, elektronska
pošta: Zivilska-sola.mb@guest.arnes.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: prehrambeno blago.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih: mleko in mlečni izdelki, zelenjava in sadje, moka in testenine, zmrznjeni prehrambeni izdelki, slaščičarske
surovine in dodatki, sladki izdelki, pijače
in ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
22,950.404,31 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2006 - mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894, Vipava
d.d., kontaktna oseba: Vera Trafela, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
041/645-320, faks 05/901-85-48, elektronska
pošta: Veronika.trafela@vipava1894.si.�
��������������������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 4,296.470 SIT / najvišja ponudba 4,507.720 SIT.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2006 – zelenjava in
sadje: PAF d.o.o., kontaktna oseba: Gregor
Tuš, Industrijska ulica 20, 2230 Lenart, Slovenija, tel. 041/621-524, faks 02/720-71-77,
elektronska pošta: Paf.lenart@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 427.200 SIT / najvišja
ponudba 608.080 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2006 – moka in
testenine: Mlinotest d.d, kontaktna oseba:
Jana Krašna, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-09, faks
05/364-45-16, elektronska pošta: Jana.krasna@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 1,270.618 SIT / najvišja ponudba 2,337.238 SIT.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1/2006 – zamrznjeni prehrambeni izdelki: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Nina Podgoršek, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: nina@ledo.si.�
��������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 2,558.750 SIT / najvišja ponudba 2,839.500 SIT.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2006 – slaščičarske
surovine in dodatki, izbrana sta 2 dobavitelja: Rams d.o.o., kontaktna oseba: Simona
Ričko, Počehova 14/d, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-76-80, faks 02/252-35-06,
elektronska pošta: rams@siol.net.
Cena: 2,704.574 SIT.
Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/587-62-23, faks 01/524-56-59, elektronska pošta: �������������������������������
Suzana.simenc@zito.si����������
, internetni naslov: www.zito.si.
Cena: 1,636.921 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2006 – sladki izdelki: Mercator-SVS d.d., kontaktna oseba:
Jožica Markač, Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-71-00, faks
02/749-53-77, elektronska pošta: Jozica
markac@mercator.si.�
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 2,310.622,60 SIT / najvišja ponudba 2,420.240 SIT.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2006 – pijače:
Era -SV d.o.o., kontaktna oseba: Darko
Rojs, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: Darko.rojs@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 3,497.695 SIT / najvišja ponudba 3,595.499,66 SIT.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2006 – ostalo
prehrambeno blago: Era -SV d.o.o., kontaktna oseba: Darko Rojs, Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20, elektronska pošta: Darko.rojs@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 3,434.960 SIT / najvišja ponudba 4,033.773,98 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
Ob-14381/06 z dne 26. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006
Živilska šola Maribor
Ob-21703/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 12-kardiokirurški medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo : najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12.: Pro-Gem, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 49, 1125 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,526.693,31 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,820.450,06 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 995.391,72 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,427.188,97 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,743.310,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,827.480 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 856.549,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 151.560 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,196.204,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 91, z dne 14. 10.
2005, Ob-27488/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21709/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 038/2006-E-ODP/B.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup žičnih in brezžičnih mikrofonov
s priborom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.10.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: žični in brezžični mikrofoni s
priborom, (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno),
– sklop B: modularni mikrofoni s priborom, (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če
je potrebno),
– sklop C: vokalni mikrofoni s priborom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 038/2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 038/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo RTV 038/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
038/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 038/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-038/2006-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu (1)/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 038/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 9. 2006 do 10. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2006
ob 11. uri, sejna soba sistemskega razvoja
TV Slovenija, III. nadstropje, Kolodvorska
2, 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: 21. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 41405-00033/2006
Ob-21713/06
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: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-316
(Polona Erker), faks 02/2201-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kuhinjske opreme za potrebe osnovnih
šol in vrtcev na področju Mestne občine
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,617.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ Kamnica: javno naročilo št. 14 JR: Drago Lorbek s.p., kontaktna oseba: Drago Lorbek,
Kamniška graba 29, 2351 Kamnica, Slovenija, tel. 02/33-22-884, faks 02/33-22-884.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 749.782 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 za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ
Ivana Cankarja Maribor: javno naročilo št.
14 JR: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Maks Hohner, Partizanska 13a,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-48-78,
faks 02/252-67-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36.000 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 za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ
borcev za severno mejo Maribor: javno naročilo št. 14 JR: Saksida d.o.o., kontaktna
oseba: Bojan Saksida, Na produ 28, 2354
Brestrnica, Slovenija, tel. 02/623-13-44,
faks: 02/623-13-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,271.795 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 za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ
Angela Besednjaka Maribor: javno naročilo
št. 14 JR: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Maks Hohner, Partizanska 13a,
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2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-48-78,
faks: 02/252-67-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena; 5,133.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe Vrtec
Jadvige Golež Maribor: javno naročilo št.
14 JR: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna
oseba: Maks Hohner, Partizanska 13a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-48-78, faks
02/252-67-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 840.000 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
za kuhinjsko opremo za potrebe Vrtec Koroška vrata Maribor: javno naročilo št. 14 JR:
Saksida d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Saksida, Na produ 28, 2354 Brestrnica, Slovenija, tel. 02/623-13-44, faks 02/623-13-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 711.301 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 za kuhinjsko opremo za potrebe Vrtec
Studenci Maribor: javno naročilo št. 14 JR:
Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Maks Hohner, Partizanska 13a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-48-78, faks
02/252-67-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 693.000 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:
15. 6. 20006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13038/06 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: 21. 7. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 430-74/2006-82
Ob-21744/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00‑5, 30.21.31.00‑6, 30.23.12.50‑4,
33.45.21.00‑4, 30.23.32.30‑2, 30.21.61.00‑7,
30.26.20.00‑3, 36.12.23.00‑5, 30.23.31.41‑1,
30.21.61.00‑8, 30.23.20.00‑4,
30.23.12.20‑5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 46/2006-ODP.

II.5) Kratek opis: računalniška strojna
oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 280 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 46/2006-ODP:
1. Infotim Ržišnik d.o.o., Šenčur; sklop
02/3: 3,769.766 SIT;
2. Marand inženiring d.o.o., Ljubljana;
sklop 02/1, 02/2, 04 in 10: 39,661.558,80
SIT;
3. Liko Pris d.o.o., Vrhnika; sklop 05 in
06: 38,106.840 SIT;
4. Simt d.o.o., Grosuplje; sklop 03:
40,012.206 SIT;
5. ADD d.o.o., Ljubljana; sklop Nx:
823.020 SIT;
6. FMC d.o.o., Ljubljana; sklop 01:
70,542.528 SIT;
7. Marand inženiring d.o.o., Ljubljana;
sklop 08: 17,741.936,40 SIT;
8. FMC d.o.o., Ljubljana; sklop 09:
6,465.360 SIT;
9. Marand inženiring d.o.o., Ljubljana;
sklop 07: 80,546.563,20 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: 430-74/2006-82.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5–19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21836/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba:
Danica Okleščen, Seidlova 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-16, faks
07/393-92-12, elektronska pošta: danica.
oklescen@novomesto.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-1/2006-2014.
II.5) Kratek opis: izdelava in montaža pohištva za poslovne prostore mestne hiše
po izdelanem projektu notranje opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– rok dobave in montaže,
– garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 02/2006:
Partnerja Pam d.o.o. in Branko Vidmar
s.p., kontaktni osebi: Aleš Plavec, Branko Vidmar, Mušičeva 15, Drča 3, 8000
Novo mesto, Straža, Slovenija, tel.
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07/337-12-20, 07/308-48-00, elektronska pošta: �������������������������������������
pam@insert.si,�����������������������
����������������������
vidmar.brane@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,468.525,20 SIT; ali
najnižja ponudba: 36,468.525,20 SIT, najvišja ponudba: 40,852.249 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:
414-05-1/2006-2014.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 33 z dne 31. 3. 2006,
Ob-9097/06.
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: 21. 7. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Lea Zupančič
Ob-21900/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca
Gregorič, tel. +386/1/478-86-22, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMPO-5/2005-1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup programske opreme.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.10.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 80,817.104,16 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-1
Naslov: Nakup programske opreme
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 1. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@snt.si,
tel. +386(0)1/58-55-200, internetni naslov:
http://www.snt.si, faks +386(0)1/58-55-201.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 68,000.000 SIT brez DDV.
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Skupna končna vrednost naročila:
80,817.104,16 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 2511-06-191/57
Ob-21952/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Borut Cvar, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-70-13, elektronska pošta: borut.cvar@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 410-1/2006.
II.5) Kratek opis: dobava 25 prenosnih
računalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-1/2006: Liko
Pris d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec, Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-64-24, elektronska pošta:
jernej.pristavec@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,982.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21953/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Danica Okleščen, Seidlova 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-92-16, faks 07/393-92-12, elektronska pošta: danica.oklescen@novomesto.si�
�����������������������������.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-1/2006-2014.
II.5) Kratek opis: nabava in montaža avdio video opreme za dvorano občinskega
v Rotovžu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– rok dobave,
– odzivni čas,
– garancija sistema.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2006: AVC Group
d.o.o., kontaktna oseba: Jani Medič, Blatnica
14, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/530-78-70,
elektronska pošta: info@avc-group.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,563.250 SIT;
najnižja ponudba 19,563.250 SIT, najvišja
ponudba 24,028.604 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:
414-05-1/2006-2014.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33 z dne 31. 3. 2005,
Ob-9096/06.
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: 21. 7. 2006.
Mestna občina Novo mesto

Blago in storitve
Št. 430-94/2006-14

Ob-21702/06

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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago, storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.83.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-78/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: rezervni deli in izvedba vzdrževanja opreme »bojevnik 21.
Stoletja«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): okvirna skupna vrednost brez DDV
za obdobje dveh let je 24,708.330 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev naročnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-78/2006-PSP: Arex
d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Vesel, Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel.
07/39-33-450, faks 07/39-33-451, elektronska pošta: vesna.vesel@arex.si, internetni
naslov: www.arex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): okvirna vrednost pogodbe
24,708.330 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-94/2006-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 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: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 430-26/2006
Ob-21471/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba:
Stanislav Škrab, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61,
faks 05/714-12-84, elektronska pošta:
stanko.skrab@ilirska.bistrica.si,������������
internetni
naslov: www.ilirska-bistrica.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste LC 135120, odsek Tominje – Zajelšje, II. faza, km 3,960 – 4,560 in odsek Zajelšje – Pregarje, I. faza, km 4,560 – 7,760.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– potrjene reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430- 26/2006, Ob-12005/06,
CPK, d.d., Koper, kontaktna oseba: Svobodan Kos, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-02-39, faks 05/663-02-71,
elektronska pošta: svobodan.kos@cpk.si��
���������������������,
internetni naslov: www.cpk.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 91,666.666,67 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Najnižja ponudba 101,231.432 SIT / najvišja ponudba 102,494.815 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:
16. 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:
45/2006 – Ob 12005/06 z dne 28. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-25/2006
Ob-21472/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba:
Stanislav Škrab, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61,
faks 05/714-12-84, elektronska pošta: stan�����
ko.skrab@ilirska.bistrica.si,���������������
internetni naslov: www.ilirska-bistrica.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: most čez reko Reko
pri Ambrožiču na lokalni cesti LC 135010
Ambrožič – Ostrožno Brdo /sanacija/.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– potrjene reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430- 25/2006, Ob
-10367/06: Primorje, d.d., Ajdovščina, kontaktna oseba: Bojan Žvanut, dipl. inž. grad.,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-00-00, faks 05/369-02-00,
elektronska pošta: bojan.zvanut@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: 45,029.989,57 SIT
Najnižja ponudba 45,948.968,95 SIT /
najvišja ponudba 54,414.232,25 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:
23. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
40/2006 – Ob 10367/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 106/06
Ob-21473/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktni osebi:
Andrej Resnik, tel. 01/242-10-03 za tehnični del razpisne dokumentacije, Jasna Vitežnik, tel 01/542-57-47, Cesta 27. aprila 31,
p. p. 4262, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-10-03, faks 01/242-10-10, elektronska pošta: Studentski.domovi@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2/2006.

II.5) Kratek opis: zamenjava oken na
posameznih blokih v študentskih domovih naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 90 točk,
2. reference – 10 točk.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2/2006: Slatin,
d.o.o., kontaktna oseba: Slatinšek Jožefa,
univ. dipl. ing., Brdinje 18a, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/821-88-30, faks
02/821-88-31, elektronska pošta: Slatin@
netsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 74,149.830 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
Ob-11889/06, 28. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-21474/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Polona Černe, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40, faks 01/755-15-55,
elektronska pošta: ro.obcina@vrhnika.si,
polona.cerne@vrhnika.si���������������������
, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6-02-354-89/2006-JN 1/G.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda,
kanalizacije, nizkonapetostnega razvoda in prestavitev visokonapetostnega
kabla.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,950.000 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:
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., Pot na
Tojnice 40, 1360 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/750-50-62, faks 01/755-20-13, elektronska pošta: info@kpv.si, internetni naslov:
http://www.kpv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 53,102.272,48 SIT.
Najnižja ponudba 53,102.272,48 SIT /
najvišja ponudba 54,096.052,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se
bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Vrednost (brez DDV):
7,300.000 SIT.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6-02-354-89/2006-JN
1/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
45/2006 Ob-11899/06 z dne 28. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Občina Vrhnika
Ob-21478/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Ivan Kenda,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-81-00, faks 01/831-81-19, internetni
naslov: www.kamnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija križišča Ljubljanska cesta – Kranjska cesta, v Kamniku.
II.5) Kratek opis: izgradnja hodnika za
pešce in avtobusnega postajališča ob
R3-664 v Šmarci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
Cena 24 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 0046/2006: Cestno podjetje Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Bojan
Hočevar, Stolpniška 10, 1112 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-45-00, faks 01/437-30-52,
elektronska pošta: Info@cp-lj.si, internetni
naslov: www.cp-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena 24 mio SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 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: Ob
– 12477/06, z dne 5. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Občina Kamnik
Ob-21484/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si,���������
�������������������������������
internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja fekalne kanalizacije in obnova ostale komunalne infrastruk-
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ture na zahodnem delu Kidričeve ulice v
Kranju – 4/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izgradnja fekalne kanalizacije in
obnova ostale komunalne infrastrukture na zahodnem delu Kidričeve ulice v
Kranju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ali
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ceno, garancijsko dobo in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/2006: Cestno podjetje
Kranj, d.d., kontaktna oseba: Iztok Tonejec,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: tajnistvo@cpkranj.si, internetni
naslov: http://www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 236,351.339,18 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:
27. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10788/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-21874/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000172.
II.5) Kratek opis: izgradnja odseka AC
Lenart–Beltinci, pododsek Spodnja Senarska–Cogetinci od km 15+000 do km
24+490.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14.920,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d. Ljubljana
+ Primorje d.d. Ajdovščina + SGP Pomgrad
d.d. Murska Sobota + CMC d.d. Celje +
CGP d.d. Novo mesto, kontaktna oseba:
Andrej Vertič, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 14.829,716.790,25
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizva-jalcem: da; če ta verjetnost obstaja, navedite

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000172.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 20.
6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da: 43/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1210-1/06
Ob-21875/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.53.1.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000030.
II.5) Kratek opis: sanacija asfaltnih stez
na cestninskih postajah Ljubljana-Zahod,
Vrhnika, Unec-B, Postojna in Bazara.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: J.V. Cestno podjetje
Ljubljana d.d. Ljubljana + CPK d.d. Koper,
kontaktna oseba: Damir Čugalj, univ. dipl.
inž. grad. Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 72,128.363 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizva-jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000030.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 9.
5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 23/06 z dne 3. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-21876/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.41-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000054.
II.5) Kratek opis: krpanje z vročo asfaltno maso na območju PE AC baz Slovenske Konjice, Vransko in Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: CM Celje d.d., kontaktna oseba: Jože Podergajs, dipl. inž. grad.,
Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 54,150.173,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizva-jalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000054.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 23.
5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 28/06 z dne 17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-21951/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JKP
Šalovci d.o.o., kontaktna oseba: Darijo Ilič,
Šalovci 162, 9204 Šalovci, Slovenija, tel.
02/559-80-58, faks 02/559-80-54, elektronska pošta: jkp@salovci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovodnega sistema Markovci.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost:136,867.900 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– reference in usposobljenost kadra,
– tehnična oprema in mehanizacija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2006: SGP Pomgrad
d.d., kontaktna oseba: Ficko Cvetka, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/534-180, faks 02/534-18-25,
elektronska pošta: info@sgp-pomgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
136,867.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 70,923.000 SIT, delež
51,82%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2176/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 6. 2006.
JKP Šalovci d.o.o.

Storitve
Št. 260-1/06-21
Ob-21476/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: Milan Jugec,
univ.dipl.kemik, spec. med. biokemije, tel.
05/330-16-90, Jerneja Fišer, dr.med., spec.
klinične mikrobiologije tel. 05/330-11-82, za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl.ekon., za pravna vprašanja: Katjuša
Bizjak, univ.dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-50, 05/330-15-80, faks
05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.14.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN »laboratorijske preiskave – storitve biokemijskega in mikrobiloškega laboratorija« (št.: 260-1/06).
II.5) Kratek opis:
– storitve biokemijskega laboratorija,
– storitve mikrobiloškega laboratorija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
25 mio SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 260-8/05 - objava
v Ur. l. RS, št.: 120-121/05; Ob-36466/05:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
mag. Darinka Miklavčič, univ.dipl.ekon.,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/432-51-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 19,899.315 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 260-8/05 - objava
v Ur. l. RS št.: 120-121/05; Ob-36466/05:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
kontaktna oseba: dekan prof. dr. Dušan Šuput, dr. med., Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/543-74-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:

Cena: 5,074.621,81 SIT (brez DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 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-12047/06 z dne 28. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 478/06
Ob-21481/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna služba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: servisiranje in vzdrževanje naprave MR SIGNA MR/I 1,5 T
Echospeed proizvajalca GE Healthcare.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
64,500.000 SIT brez DDV za 36 mesecev.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 32/06: Auremiana, d.o.o.,
Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-13-43, faks 05/731-13-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena pogodbe: 63,333.333,33 SIT brez
DDV za 36 mesecev.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na
podlagi 3. točke prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 477/06
Ob-21482/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
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naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: razširitev programske opreme na BIRPIS21 na Ortopedsko
kliniko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,761.280 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 30/06: Infonet Kranj,
d.o.o., Cesta Talcev 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-09-00, faks 04/280-09-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena aneksa: 3,623.280 SIT z DDV oziroma 3,019.400 SIT brez DDV.
Ali: najnižja ponudba 3,623.280 SIT /
najvišja ponudba 3,811.200 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:
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.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na
podlagi 1. točke prvega odstavka 97. člena
ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-21485/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bovec, kontaktna oseba: Tatjana Pretner, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks
05/384-19-15, elektronska pošta: Obcina.
neg@bovec.si, internetni naslov: www.obcina.bovec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 2.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v Osnovno šolo Bovec,
Podružnično šolo Žaga in Podružnično
šolo Soča v šolskem letu 2006/2007 z
možnostjo podaljšanja v skladu z 2. točko 97. člena Zakona o javnih naročilih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,429.000 SIT.

Stran

6098 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

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. 4312-01/2006: Avrigo d.d.,
kontaktna oseba: Bratašec Sandi, Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-03-100, faks 05/33-03-128, internetni
naslov: www.avrigo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,955.510 SIT;
najnižja ponudba 19,955.510 SIT, najvišja
ponudba 19,955.510 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 31 z dne 24. 3.
2006, Ob-8177/06.
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 18. 7. 2006.
Občina Bovec
Ob-21486/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives
Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
Internetni naslov naročnika: http://www.
gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pomoč popisovalcem in lastnikom
nepremičnin pri izvedbi razgrnitve podatkov
o stavbah in delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela naštetih v nadaljevanju. V fazo priprava na
projekt sodi tudi razpisana naloga »pomoč popisovalcem in lastnikom nepremičnin pri izvedbi razgrnitve podatkov
o stavbah in delih stavb «, ki je namenjena zagotavljanju pomoči različnim
subjektom, ki so vključeni v razgrnitev,
še posebej popisovalcem,inštruktorjem,
vodstvu projekta, projektni pisarni, službi za kakovost lastnikom in solastnikom
ter ostalim udeležencem razgrnitve, ki
bodo popisovalcem posredovali podatke
o stavbah in delih stavb.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74210000.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 106,809.600 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. ponujena cena
2. odzivnost službe
3. reference
4. metodološki pristop

Ponderiranje
55
15
15
15

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Pomoč popisovalcem in lastnikom nepremičnin pri izvedbi razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV. Divizije 10, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta:
info@gz-ce.si,
tel.
+386/3/425-67-00,
faks +386/3/425-67-27, internetni naslov:
http://www.gz-ce.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
106,809.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da; delež: 53.9%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
A) Monolit d.o.o., Šmartinska cesta 152g,
1000 Ljubljana, ki bo:
1. zagotovil namestnika vodje projekta
za vodenje in koordinacijo nalog med vodjem projekta ter podizvajalci projekta ter za
vodenje Centra za pomoč uporabnikom;
2. vzpostavitev vseh pogojev za delovanje službe za pomoč uporabnikom – Centra
za pomoč uporabnikom za potrebe projekta Razgrnitev podatkov o stavbah in delih
stavb;
3. zagotovil operativno osebje za usposabljanje in delo v Centru za pomoč uporabnikom.
B) IGEA d.o.o., Koprska ulica 94, 1000
Ljubljana, ki bo izvajala:
1. pomoč uporabnikom;
2. krizni management.
C) DIGI DATA, Opekarska cesta 11, 1000
Ljubljana, ki bo izvajala:
1. izobraževanje;
2. pomoč uporabnikom;
3. krizni management.
D) Ljubljanski urbanistični zavod d.d.,
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, ki bo
izvajal:
1. izobraževanje;
2. pomoč uporabnikom;
3. krizni management.
E) E-NEP, Tičnica 24, 1260 Vrhnika, ki
zagotavlja: podizvajalec bo za izvajalca za
potrebe projekta zagotovil vodjo projekta za
vodenje in koordinacijo nalog med naročnikom in izvajalcem ter podizvajalci projekta.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.

Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna
naročila in splošne zadeve, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta:
nives.jurcan@gov.si,�������������������������
tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-21497/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Vlasta
Štajner, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/89-61-600, faks 03/89-61-621, elektronska pošta: Obcina.velenje@velenje.si,�
���������������������������
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV – 0002/2006.
II.5) Kratek opis: odmera kategoriziranih javnih poti v Mestni občini Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV – 0002/2006: Geodetski zavod Celje, d.o.o., kontaktna oseba:
Dominik Bovha, Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 13,349.891 SIT.
Valuta: 30. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV – 0002/2006.
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; 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: 19. 7. 2006.
Mestna občina Velenje
Ob-21498/06
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: Mirjam
Britovšek, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/896-17-28, faks 03/896-16-41, elektronska pošta: Mirjam.Britovsek@velenje.si,�
�����������������������������
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-08-0002/2006-05.
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II.5) Kratek opis: izdelava programa opremljanja zemljišč za gradnjo v Mestni občini Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
– merilo kadrovske zasedbe projektne skupine;
Opozorilo: za ocenjevanje kadrovske zasedbe in osebnih referenc projektne skupine (odgovornega vodje in ostalih članov) morajo
ponudniki za vsakega člana projektne skupine posebej predložiti izpolnjen obrazec:
– obrazec za vrednotenje delovnih izkušenj (priloga št. 5a), ki ga potrdi ponudnik,
– obrazec za vrednotenje osebnih referenc (priloga št. 5c), ki ga potrdi naročnik.
Za ocenjevanje kadrovske zasedbe in osebnih referenc projektne skupine (odgovornega vodje in ostalih članov) morajo morebitni podizvajalci za vsakega člana projektne skupine posebej predložiti izpolnjen obrazec:
– obrazec za vrednotenje delovnih izkušenj (priloga št. 5b), ki ga potrdi podizvajalec,
– obrazec za vrednotenje osebnih referenc (priloga št. 5d), ki ga potrdi naročnik.
Obrazci se fotokopirajo.
Merila
I.

Kadrovska zasedba projektne skupine in vrednotenje izkušenj
Kadrovska zasedba projektne skupine:
– odgovorni nosilec naloge (licenca IZS ali ZAPS)
– prostorski načrtovalec
– član PS

Vrednost
merila

Maks. št.
točk

30%

300

1.

Odgovorni nosilec naloge univerzitetni diplomiran inženir ali diplomirani inženir: gradbeništva-komunalna smer, član IZS (licenca G), arhitekt urbanist licenca (A ali P)ali informatik
(licenca E)
3 ali več let delovnih izkušenj, izključno na področju vodenja izvedbe lokacijskih načrtov
za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja

8%

80

2.

Član PS: univerzitetni diplomirani inženir
3 ali več let delovnih izkušenj na področju izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne
infrastrukture ali programov opremljanja

8%

80

Član PS: univerzitetni diplomiran inženir
3 ali več let delovnih izkušenj na področju izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne
infrastrukture ali programov opremljanja

8%

80

Dodatne točke skupaj

6%

60

univerzitetni diplomiran inženir informatike
3 ali več let delovnih izkušenj na področju izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne
infrastrukture ali programov opremljanja

3%

30

univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva- prometna smer, član IZS (licenca G)
3 ali več let delovnih izkušenj na področju izvedbe lokacijskih načrtov za projekte javne
infrastrukture ali programov opremljanja

3%

30

Vrednost
merila

Maks. št.
točk

Osebne reference članov PS:
– odgovorni nosilec naloge
– prostorski načrtovalec
– član PS

20%

200

Odgovorni nosilec naloge

10%

100

Odgovorni nosilec naloge: 5 referenc za vodenje izvedbe lokacijskih načrtov za projekte
javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

10%

100

Odgovorni nosilec naloge: 4 reference za vodenje izvedbe lokacijskih načrtov za projekte
javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

8%

80

Odgovorni nosilec naloge: 3 reference za vodenje izvedbe lokacijskih načrtov za projekte
javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005

6%

60

3.

4.

– merilo osebnih referenc članov projektne skupine:
Merila
I. a

1.

vrednotenje osebnih referenc članov PS

Odgovorni nosilec naloge: 2 reference za vodenje izvedbe lokacijskih načrtov za projekte
javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003, 2004 in 2005
2.

4%

40

Prostorski načrtovalec

2,5%

25

Prostorski načrtovalec: 5 referenc za sodelovanje pri izvedbi lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003,2004,2005
vsaka referenca se ovrednoti s 5 točkami

2.5%

25

Prostorski načrtovalec: 1 referenca za sodelovanje pri izvedbi lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003,2004,2005

0,5%

5
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Osebne reference člana PS

2,5%

25

Član PS: 5 referenc za sodelovanje pri izvedbi lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003,2004,2005
vsaka referenca se ovrednoti s 5 točkami

2,5%

25

Član PS: 1 referenca za sodelovanje pri izvedbi lokacijskih načrtov za projekte javne
infrastrukture ali programov opremljanja v obdobju 2003,2004,2005

0,5%

5

5%

50

univerzitetni diplomiran inženir informatike:
sodelovanje pri izdelavi programov opremljanja (za vsak program 5 točk)

2,5%

25

univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva- prometna smer, član IZS (licenca G)
sodelovanje pri izdelovanju programov opremljanja ali vrednotenju prometne infrastrikture (za vsak program ali vrednotenje 5 točk)

2,5%

25

Vrednost
merila

Maksimalne
točke

50%

500

Dodatne točke skupaj

– merilo ponudbene cene:
Merila
II.

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

-----------------------------------

Cena ponudbe i
Skupno vrednotenje ponudbe
Zap. št.

Merila

Vrednost
merila

Maksimalno število
točk

I.

Kadrovska zasedba

30%

300

I.a

Reference projektne skupine

20%

200

II.

Ponudbena cena razpisanih storitev

50%

500

100%

1000

Skupaj

Opozorilo: pri enakem seštevku točk se
kot najugodnejša pogodba šteje tista, ki ima
nižjo ponudbeno ceno. Maksimalno število
točk je 1000.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B – 6/05 BM: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., kontaktna oseba: Marko Fatur, Verovškova ulica 64, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,845.000 SIT.
Valuta: 30 od prejema računa.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-08-0002/2006-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Mestna občina Velenje

Št. 430-217/2006

Ob-21505/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Darja Kopčič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-49-23, faks
++386/1/472-48-94, elektronska pošta:
darja.kopcic@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.32.41.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-217/2006(1712-02).
II.5) Kratek opis: vzdrževanje Matičnega registra prebivalstva, Registra
stalnega prebivalstva, Registra tujcev
in Registra državljanstev v Ministrstvu
za notranje zadeve Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,916.666,66 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
430-217/2006(1712-02): Genis d.o.o., kontaktna oseba: Stane Štefančič, Tržaška 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/4/251-93-00,
faks ++386/4/251-93-15, elektronska pošta:
stane.stefancic@genis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,867.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-217/2006(1712-02).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 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.7) Drugi podatki: javno naročilo se
je oddalo edinemu možnemu ponudniku za
tovrstne storitve.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 2.3.-1755/06
Ob-21521/06
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: Milenko Ćućić, univ. dipl. inž.
grad., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/291-45-85, faks
+386/1/291-48-22, elektronska pošta: milenko.cucic@tirnet.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.40.00-5.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI in
PZR za nove tire in objekt za potrebe vleke
vlakov in tehnično vagonske dejavnosti na
železniški postaji Nova Gorica.
Predmet javnega naročila vsebuje izdelavo PGD, PZI in PZR za nove tire in objekt
na železniški postaji Nova Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
50,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. višina ponudbene cene: 90%,
2. rok izvedbe: 10%.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
32/2006-VV: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Vladimir Durcik, univ. dipl.
inž. grad., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. +386(0)/5/338-00-00, faks
+386(0)/5/302-44-93, elektronska pošta:
projekt@siol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 55,935.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Delež: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Številka obvestil v kazalu UL:
– Ur. l. RS, št. 37/06 ob-9847/06 z dne
7. 4. 2006,
– Ur. l. RS, št. 40/06 ob-10804/06 z dne
14. 4. 2006,
– Ur. l. RS, št. 46/06 ob-12703/06 z dne
5. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javni razpis za »Izdelavo PGD, PZI in PZR za nove tire in
objekt za potrebe VV in TVD na železniški
postaji Nova Gorica« je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 37/06 z dne 7. 4. 2006 (Ob-9847/06)
in v Ur. l. RS, št. 40/06 z dne 14. 4. 2006

(Ob-10805/06). Na javni razpis ni prispela nobena ponudba. Javni razpis za »Izdelavo PGD, PZI in PZR za nove tire in
objekt za potrebe VV in TVD na železniški
postaji Nova Gorica« je bil ponovno objavljen v Ur. l. RS, št. 46/06 z dne 5. 5. 2006
(Ob-12703/06). Na javni razpis je prispela
samo ena ponudba, ki je bila nesprejemljiva.
Naročnik je ponudbo ponudnika Projekt d.d.
Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica kot nesprejemljivo zavrnil ter v skladu s 1.
točko 3. odstavka 20. člena ZJN-1 postopek
javnega naročila nadaljeval s postopkom s
pogajanji s tem ponudnikom, katerega ponudba je izpolnjevala pogoje za priznanje
sposobnosti iz 42. in 42. a člena ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
Holding slovenske železnice, d.o.o.
Ob-21626/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: dr. Metka Gorišek, mag.
Bernarda Jurič, tel. +386/1/47-87-400,
e-pošta:
bernarda.juric@gov.si,������
����������������������������
faks
+386/1/47-87-422.
Internetni
naslov
naročnika:
www.sigov.si/mop/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava projektno investicijske dokumentacije za potrebe projekta »Ureditev
celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in
varovanje vodnih virov Pomurja«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Pomurja in
7 občin Prlekije, Slovenija.
Šifra NUTS: Sl001.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektno investicijske dokumentacije za potrebe projekta »Ureditev
celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo
in varovanje vodnih virov Pomurja«.
1) priprava izhodišč za projektiranje,
2) idejna zasnova – obdelava variantnih
rešitev,
3) dokument identifikacije investicijskega
projekta,
4) poročilo o vplivih na okolje,
5) predinvesticijska zasnova,
6) idejni projekt,
7) investicijski program,
8) analiza stroškov in koristi,
9) vloga za kohezijski sklad.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.23.22.00-6, dodatni predmeti(-i):
74.23.22.20-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): 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: 402-00-21/2004-(3).
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom:
Obvestilo o naročilu: 2006/S – 104111523 z dne 2. 6. 2006; Ob-15563/06 z
dne 2. 6. 2006.
Naslov: Izdelava projektno investicijske
dokumentacije za potrebe projekta »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo
in varovanje vodnih virov Pomurja«.
V.1) Datum oddaje naročila: naročilo ni
bilo oddano.
V.2) Število prejetih ponudb: naročnik ni
prejel nobene ponudbe.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
150,000.000 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Na predmetni javni razpis naročnik ni
prejel nobene ponudbe.
Javno naročilo bo ponovljeno pod nekoliko drugačnimi pogoji.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704,
SI 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si,�����������������������������������
tel. +386/1/234-28-00, internetni
naslov (URL): �������������������������������
http://www.gov.si/dkom/#,������
faks
+386/1/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 381-298/2006/1
Ob-21680/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, kontaktna oseba: Tomaž
Komatar, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-56-84, faks
+386/1/428-56-35,
elektronska
pošta:
tomaz.komatar@policija.si.�
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.21.10-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 151/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzpostavitev in vzdrževanje zasebnega omrežja med lokacijami naročnika preko dostopovnega omrežja ADSL
in omrežja SIOL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
7,207.500 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9-116/2005 (217-1): Slovenija online- SiOL internet, d. o. o., kontaktna
oseba: Zoran Tepič, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/436-00-36,
faks +386/1/473-00-16, elektronska pošta: Zoran.tepic@siol.si, internetni naslov:
www.siol.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 7,207.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 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: 12. 7. 2006.
Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
Generalna policijska uprava
Ob-21708/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-059/2005-3L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja prostorov RTV Slovenija – Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
9,887.500 SIT mesečno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila po razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 059/2005-3L-ODP/S:
DIW Service d.o.o., kontaktna oseba: Šfarič
Pavel, Puhova 15, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/47-16-760.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba:
5,820.000 SIT mesečno, najvišja ponudba:
7,033.344 SIT mesečno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-054/2005-3L-ODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 28.
3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 120-121 z dne 30. 12.
2005; Ob-36653/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-21710/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, kontaktna oseba: Velko Glaner,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-18-78, faks 01/589-18-77, elektronska pošta: velko.glaner@japti.si, internetni
naslov: www.japti.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 28.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
92.22.10.00-6.
II.5) Kratek opis: priprava vsebinskega
in izvedbenega scenarija, izdelava in tedenska predavanja 15 trideset minutnih
TV oddaj o podjetništvu z delovnim naslovom »Najboljša podjetniška ideja«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-12826/06: EMC
d.o.o., kontaktna oseba: Mirko Simić, Dolenjska c. 208, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/428-74-66, elektronska pošta: Info@
emc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,470.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da: 3430 046-1282606 z dne 5. 5.
2006.
VI.6) ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije
Ob-21711/06
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):
gp.mju@gov.si, v roke: Alenka Smrekar, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: �����������
www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba storitev čiščenja in komunalnih storitev na skupnih objektih in skupnih
površinah na mejnih prehodih Republike
Slovenije na področju PU Krško, Novo mesto, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 14.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi Republike Slovenije na področju PU Krško, Novo
mesto, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec,
Maribor, Murska Sobota.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba storitev čiščenja in komunalnih
storitev na skupnih objektih in skupnih
površinah na mejnih prehodih Republike
Slovenije na področju PU Krško, Novo
mesto, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec,
Maribor, Murska Sobota.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7.4.7.00000-6, glavni besednjak, dodatni
predmet (-i): 9.0.2.12000-6, 9.0.1.12100-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 51,275.046,27 SIT z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
(e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-49/2006.
Št. naročila 2006/P13
Naslov: Izvedba storitev čiščenja in komunalnih storitev na skupnih objektih in
skupnih površinah na mejnih prehodih Republike Slovenije na področju PU Krško,
Novo mesto, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota« se odda ponudniku Hernaus d.o.o., Kopališka cesta 2,
3320 Velenje.
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hernaus d.o.o., Kopališka cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
+386/3/898-36-00, internetni naslov: info.
hernaus.si, faks +386/3/898-36-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
51,275.046,27 SIT z 8,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 4305-2/2006
Ob-21712/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Maksimiljan Dolinšek, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, Slo-
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venija, tel. 02/234-14-60, faks 02/234-14-53,
elektronska pošta: ����������������
azp-info@azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje strokovnega
nadzorstva, svetovanje naročniku in koordinacija za varnost in zdravje pri delu
za projekt Daljinsko upravljanje sistema
stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 203,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Holding Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana: Holding Slovenske železnice d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Brezigar, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-570, faks 01/29-14-822, elektronska pošta: marko.brezigar@tirnet.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 201,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; DIS Consulting d.o.o. in Franci
Gruden s.p.; delež 12%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-12083/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Odločba Komisije Evropskih skupnosti z
dne 21. 12. 2005 o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne
vleke na slovenskem železniškem omrežju
št. 2005 SI 16 C PT 002.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 430-104/2006/9
Ob-21818/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zagotavljanje
asistence pri uporabi strojne in programske opreme proizvajalca Cisco Systems, št.
430-104/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.

Glavni kraj izvedbe: generalna policijska
uprava in Policijske uprave na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je zagotavljanje asistence pri uporabi strojne in programske opreme proizvajalca Cisco systems, ki vključuje:
– asistenco,
– preventivne aktivnosti,
– svetovalne storitve.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.52.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 144,371.085,67 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-104/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S074-0777737
z dne 21. 4. 2006.
Št. naročila:
Naslov: Zagotavljanje asistence pri uporabi strojne in programske opreme proizvajalca Cisco Systems.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: NIL
podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: prodaja@NIL.si, tel. +386/1/474-65-00,
faks +386/1/474-65-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 140,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
144,371.085,67 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-52/2006
Ob-21830/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Jože Cestnik,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
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01/896-34-56, faks 01/89-63-460, elektronska pošta: joze.cestnik@litija.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-52/2006.
II.5) Kratek opis:
– strategija prostorskega razvoja občine Litija (SPRO),
– prostorski red Občine Litija (PRO),
– urbanistične zasnove za mesto Litija,
– strokovne podlage za poselitvena
območja,
– strokovne podlage za zasnovo krajine in zelenega sistema,
– študija ranljivosti prostora za razvoj
dejavnosti,
– program opremljanja za komunalno
infrastrukturo,
– evidentiranje in analiza razvojnih
pobud,
– izdelava okoljskega poročila,
– vodenje postopka celovite presoje
vplivov na okolje (CPVO).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 40%,
– reference ponudnika – 30%,
– reference odgovornega vodje projekta
– 15%
– interdisciplinarnost projektne skupine
–15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-52/2006: Locus, Prostorske informacijske rešitve, d.o.o., kontaktna oseba: Leon Kobetič, Ljubljanska cesta
76, 1230 Domžale, tel. 01/721-93-90, faks
01/721-93-95, elektronska pošta: info@locus.si, internetni naslov: www.locus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,600.000 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11699/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2006.
Občina Litija
Št. 1619-068/06
Ob-21840/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor
proračuna, kontaktna oseba: Staša Zupančič Verbič, Glinška 3, Ljubljana, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-69-25, faks
01/369-69-14, elektronska pošta: stasa.zupancic@mf-rs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 9.
II.5) Kratek opis: izvedba storitev revizije izdatkov Jamstvenega oddelka
Evropskega kmetijskega jamstvenega in
usmerjevalnega sklada za finančno leto
od 16. oktobra 2005 do 15. oktobra 2006,
brez izdatkov, ki se nanašajo na ukrepe
zunanje trgovine, intervencijske in specifične ukrepe, ukrepe neposrednih plačil
na površino, za žival in mlečno premi-
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jo (ukrepi EKO 0) ter ukrepe zgodnjega
upokojevanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,936.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– število revizor dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-4/2006: KPMG
Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Sonja
Žnidarčič, Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 420‑11‑70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,624.000 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:
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. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-12884/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2006.
Ministrstvo za finance, Urad RS za
nadzor proračuna
Ob-21866/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Geodetska uprava
RS, Glavni urad, Služba za splošne in finančne zadeve, tel. 00386/1/478-48-00, v roke:
Nives Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si,�
faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: minimalne nadgradnje obstoječih
programskih rešitev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Dopolnitve obstoječih programskih
rešitev zemljiškega katastra za obdelavo
atributnih podatkov na lokalnem nivoju.
Dopolnitve obstoječih programskih
rešitev zemljiškega katastra za obdelavo
grafičnih podatkov na lokalnem nivoju.
Dopolnitve obstoječih programskih
rešitev zemljiškega katastra za obdelavo
grafičnih podatkov na centralnem nivoju.
Dopolnitev obstoječih programskih
rešitev centralne baze stavb.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72230000.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 117,900.000 SIT po 20%
DDV stopnji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena
ali ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
60
2. Reference vodje naloge
in sodelujočih strokovnjakov
20
3. Metodološki pristop
20.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-18/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi
z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu:
2006/S 089-095439 z dne 11. 5. 2006.
Št. naročila: 1.
Naslov: Minimalne nadgradnje obstoječih programskih rešitev.
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Igead.
o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: info@igea.si, tel. +386/1/200-76-00,
faks +386/1/256-78-67, internetni naslov:
http://www.igea.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: vrednost: 98,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 117,900.000 SIT po 20% DDV stopnji.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks: 00386/1/234-28-40, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom/ (URL).
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila
in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana,Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20.7.2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-21901/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca
Gregorič, tel. +386/1/478-85-64, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2006/POB-01.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja in dopolnilno vzdrževanje
obstoječe računalniške aplikacije za vodenje evidenc (AVE) na področju strokovnih izpitov in preizkusov znanja, seminarjev in tečajev tujih jezikov.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 7,440.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji s
predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/POB-01
Naslov: nadgradnja in dopolnilno vzdrževanje obstoječe računalniške aplikacije za
vodenje evidenc (AVE) na področju strokovnih izpitov in preizskusov znanja, seminarjev
in tečajev tujih jezikov
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 4. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: RRC
Računalniške storitve d.d., Jadranska
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@rrc.si,����������������������������������
tel. 01/477-85-24, internetni naslov: http://www.snt.si, faks 01/425-52-29.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,200.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,440.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-21902/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gregorič, tel. +386/1/478-85-64, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2006/P 04.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja in zagon centralnega računalnika IBM z Series 900 model 2064 1 c5
na model 2064 1 C6.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.13.20-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 40,320.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006 P/04
Naslov: zamenjava in vklop procesorja
IBM z Series 900 iz modela 2064 1C5 na
model 2064 1C6
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
S&T Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 5, 1231 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
javni.razpisi@snt.si,������������������������
tel. +386/1/58-55-200,
internetni naslov: http://www.snt.si, faks
+386/1/58-55-201.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 32,800.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
40,320.000 SIT z 20% DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).

VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Lea Zupančič
Ob-21903/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca
Gregorič, tel. +386/1/478-86-22, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-6.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava (razvoj) nove verzije registra vozil
z oznako MRVL 1.3.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20000-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 79,830.240 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-6.
Naslov: izdelava (razvoj) nove verzije registra vozil z oznako MRVL 1.3.
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 12.
2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI d.o.o., Tržaška 116, 1001
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: src@src.si,
tel. +386/1/242-80-00, internetni naslov:
http://www.src.si, faks +368/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
79,830.240 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
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VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-21490/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Vesna Kranjc, univ.dipl.prav., Ulica
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronski pošti: 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-12/2006-ident
208607.
II.5) Kratek opis: dobava elektromateriala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: vodnik pas: 5,000.000 SIT
2. sklop:
progovna
stikala:
10,000.000 SIT
3. sklop: kovinske omarice za TP:
10,000.000 SIT
4. sklop:
tarifni
odklopniki:
23,000.000 SIT
5. sklop:
NN
plastične
omarice:
33,000.000 SIT
6. sklop: ritter klešče, drogovniki:
19,000.000 SIT
7. sklop:
kostanjevi
drogovi:
12,000.000 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-12/2006-ident
208607:
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1. sklop: vodnik pas
Telma Trade d.o.o., kontaktna oseba: Primož Treven, Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-31-00, faks 01/562-14-70.
2. sklop: progovna stikala
Elektroservisi d.d., kontaktni osebi: Srečka Žlajpah in Sonja Pele, Dobrave 6, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/580-04-23, faks:
01/580-04-22.
3. sklop: kovinske omarice za TP
TSN d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Kodrič, Šentiljska 49, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
02/228-66-00, faks 02/252-50-05.
4. sklop: tarifni odklopniki
Tehmar d.o.o., kontaktna oseba: Davorin Korpar, Panonska ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-15-00, faks
02/450-15-50.
6. sklop: ritter klešče, drogovniki
Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova 8a, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-34,
faks 01/560-21-40.
7. sklop: kostanjevi drogovi
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Mesarič, C. 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-94-20,
faks 01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 6,000.000 SIT
2. sklop: 5,797.507 SIT
3. sklop: 7,588.350 SIT
4. sklop: 21,250.000 SIT
6. sklop: 26,379.000 SIT
7. sklop: 13,000.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/OP-12/2006-ident 208607.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV):
1. sklop: 6,000.000 SIT
2. sklop: 5,797.507 SIT
3. sklop: 7,588.350 SIT
4. sklop: 21,250.000 SIT
6. sklop: 26,379.000 SIT
7. sklop: 13,000.000 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-12/2006-ident
208607.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 40/2006, z dne 14. 4. 2006, št. objave
Ob-10671/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.8) Drugi podatki: za 5. sklop je v teku
reševanje revizije postopka oddaje javnega
naročila.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 38/2392/2006
Ob-21526/06
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: Blaž Traven, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta: Blaz.Traven@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 67/2006.
II.5) Kratek opis: nabava VN opreme
– na podlagi 110. člena ZJN-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 67/2006: C & G,
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marko Gabrovšek, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/58-99-462, faks
++386/1/58-99-409.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,327.600 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 67/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 63,327.600 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 102/2378/2006
Ob-21489/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00, faks

+386/1/474-24-42, elektronska pošta: Borut.
Vertacnik@eles.si, internetni naslov: www.
eles.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: 196/2005.
II.5) Kratek opis: elektromontažna dela
za objekt RTP 400/110 kV Okroglo, dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
80,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 196/2005: Konzorcij Elektroservisi, d.d. in C & G d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Baloh, Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. +386/1/580-04-37, faks
+386/1/580-04-22, elektronska pošta: Janez.baloh@elektroservisi.si, internetni naslov: www.elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 49,836.189,04 SIT brez DDV.
V.4.2) Javno naročilo št. 196/2005.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Ur. l. RS, št. 57
z dne 2. 6. 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.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-21635/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, 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: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: sanacija površine nad
kotnim poljem – 2. faza in priprava materiala za pnevmatski zasip.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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: javni razpis po odprtem postopku
za izvedbo sanacije površine nad Kotnim
poljem – 2. faza in priprava materiala za
pnevmatski zasip NI USPEL. Naročnik je
vse tri prejete ponudbe zavrnil, saj je ugotovil, da so le te nepravilne oziroma nesprejemljive.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list št.
46 z dne 5. 5. 2006, Ob-12440/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Obvestila o oddaji
natečaja
Storitve
Št. 3502-357/98

Ob-21522/06

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Jure
Lenard, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-16, faks 01/306-15-58,
elektronska pošta: jure.lenard@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: drugi krog natečaja za novi Mrtvaški most.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC):
Kategorija storitve: 12.
II.3) Opis: namen drugega kroga natečaja za ureditev prostora Ljubljanice
in Gruberjevega prekopa je pridobitev
izpopolnjene idejne rešitve za novi Mrtvaški most izmed dveh drugonagrajenih
rešitev.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: številka: 5DO12.
Avtorji: Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.
inž.arh.,
Doc. Jurij Kobe, univ.dipl.inž.arh.,
Špela Kokalj, univ.dipl. inž.arh.,
Samo Mlakar, abs.arh.,
Urša Podlipnik, univ.dipl.inž.arh.,
Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.,
Statika:
Miran Vedlin, univ.dipl.inž.grad.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 2.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: ne.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2006
Mestna občina Ljubljana

Št.

Javni razpisi
Št. 4302-29/2006/13

Ob-21549/06

Popravek
V javnem razpisu za mednarodne raziskovalne projekte industrijskih združenj
– CORNET, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10764/06,
se objavljajo naslednji popravki.
Delno se popravi prvi odstavek 9. točke,
tako da se tretji stavek tega odstavka glasi:
Drugi rok za oddajo vlog je 16. oktober 2006.
Drugi odstavek te točke se glasi: Kot
pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na
ministrstvo ali so oddane priporočeno na
pošto do izteka roka (torej do 30. 4. 2006
oziroma do 16. 10. 2006 do 24. ure).
Tretji stavek drugega odstavka 10. točke se glasi: Drugo odpiranje bo 19. oktobra
2006 ob 14. uri in ne bo javno.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-21508/06
Na podlagi 16. člena Statuta ter 1. člena
Sprememb in dopolnitev Statuta Višje in visokošolskega središča Sežana Svet zavoda
Višje in visokošolskega središča Sežana (v
nadaljevanju: VIVISS) objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav kandidatov za
prosto delovno mesto direktor Višje in
visokošolskega središča Sežana
Od kandidatov pričakujemo:
– univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– strokovne, vodstvene in organizacijske
sposobnosti.
Kandidat naj k prijavi na prosto delovno
mesto poleg dokazil za izpolnjevanje pogojev priloži tudi kratek življenjepis in vizijo razvoja zavoda VIVISS za mandatno
obdobje.
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Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje 5 let. Direktor je lahko ponovno imenovan. Zasedba delovnega mesta je možna s
1. 11. 2006.
Prijave z življenjepisom, vizijo razvoja
zavoda VIVISS in dokazili o izpolnjevanju
pogojev pričakujemo v osmih 8 dneh po
objavi na naslov: Višje in visokošolsko središče Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana, s pripisom »Za razpis direktorja
VIVISS«.
Prepozne prijave se ne upoštevajo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osmih 8
dni po izdaji odločbe o izbiri.
Višje in visokošolsko središče Sežana
Ob-21545/06
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Gorenjsko in pravil o delovanju Garancijske sheme za Gorenjsko, objavlja BSC, Poslovno podporni center d.o.o.,
Kranj, Garancijska shema za Gorenjsko
(v nadaljevanju: BSC GS) v sodelovanju s
Podjetniškim skladom ter naslednjimi bankami, ki poslujejo na Gorenjskem: A banka
Vipa d.d., Ljubljana PE Kranj, Gorenjska
banka d.d., Kranj, Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana, PE Kranj, PRObanka d.d.,
Maribor, PE Kranj in Banka Koper d.d. Koper, PE Kranj, (Hypobank d.d.,..)
javni razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
gospodarstva
na področju naslednjih gorenjskih občin:
Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica,
Občina Tržič, Občina Šenčur in Občina Žiri
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
287.924.544 SIT in sredstva za dodelitev
garancij v skupni višini 866.518.900 SIT,
katere bo lahko BSC GS dodeljeval v višini 80% od celotne vrednosti posameznega
kredita.
Sredstva, s katerimi razpolagajo posamezne gorenjske občine so naslednja:

Kvota kreditov

Kvota garancij

Občina Bled

6,000.0000

13,000.000

Občina Jesenice

18,900.000

48100.000

3,000.000

7,000.000

188,663.382,98

600,302.931,72

3,877.195,87

19,279.565,88

2,300.000

18,200.000

3,000.000

5,900.000

600.000

500.000

33,136.315,34

69,136.402,46

20,447.650

44,100.000

8.000.000,00

41.000.000,00

287.924.544,19

866.518.900,06

Območna obrtna zbornica Jesenice
Mestna občina Kranj
Občina Naklo
Združenje
Naklo

podjetnikov

Občina Radovljica
Območna obrtna zbornica Radovljica
Občina Tržič
Občina Šenčur
Občina Žiri
SKUPAJ
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2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti:
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT;
– obrestna mera za celotno obdobje
vračanja kredita je šestmesečni EURIBOR
+1,0% oziroma šest mesečni CHFLIBOR
+1,0%;
– doba vračanja kredita je lahko od najmanj 3 let do največ 5 let;
– možnost za koriščenje moratorija za
vračanje kredita do 6 mesecev;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– prosilec zavaruje prejeti kredit:
– v skladu z dogovorjenimi pogoji banke,
– z garancijo BSC GS.
2.2. Garancije:
– obrestna mera kredita, kjer BSC GS
sodeluje samo s svojo garancijo je šestmesečni EURIBOR +1,0% oziroma šest mesečni CHFLIBOR +1,0%;
– prosilec, ki želi zavarovati kredit z garancijo GS, vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit;
– garancija ne more presegati 80% odobrenega kredita;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
BSC GS z meničnimi izjavami in menicami.
Garancije Regionalne garancijske sheme so pozavarovane z delno garancijo Slovenskega podjetniškega sklada.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– obratni kapital.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis pod točko 2.1. in 2.2. se lahko prijavijo samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje tri
pogoje:
– so člani Garancijskega sklada za Gorenjsko pri BSC d.o.o. Kranj (podpisana vloga za včlanitev ter plačilo pristopnine),
– ustrezajo merilom za male in srednje
gospodarske družbe po 55. ter 71. in 72.
členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju tistih gorenjskih občin, ki sodelujejo z BSC
d.o.o. v projektu Garancijski shema.
V skladu s pravili delovanja Garancijskega sklada za Gorenjsko, članstvo v skladu
ne predstavlja avtomatične obveznosti BSC
GS pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tu-
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jih trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),
– prispevali k odpiranju novih delovnih
mest
– katerih investicija predstavlja naložbo v
dejavnosti, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije: vsebina vloge za dodelitev kredita
ali garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za
dodelitev kredita ali garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo v BSC d.o.o. Kranj, C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, na internetni
strani www.bsc-kranj.si ali na občinah, ki
sodelujejo v Garancijski shemi.
7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
– ni dopolnjena v 8. dneh po pozivu na
dopolnitev.
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi BSC GS, občin, kreditnega odbora in bank sproti ob prejetju
vloge na razpis.
BSC GS bo pisno seznanil prosilca z
odločitvijo pristojnih organov v 20. dneh po
sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem
razpisom dobijo prosilci na Regionalni razvojni agenciji za Gorenjsko BSC Poslovno
podporni center d.o.o. Kranj, Cesta Staneta
Žagarja 37, 4000 Kranj, tel.: 04/28-17-230,
faks 04/28-17-249, www.bsc-kranj.si.
Regionalna razvojna agencija
Gorenjske BSC, Poslovno podporni
center, d.o.o., Kranj
Ob-21546/06
Na podlagi 17. in 18. člena pravilnika
o usposabljanju in financiranju mladih raz
iskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Ur. l. RS, št. 24/06) in obvestila o sklepu
Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (št.
2207-6037-20/2006/1133 z dne 13. 7. 2006)
objavlja Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000
Ljubljana
javni razpis
za enega kandidata/kandidatko za
mlade raziskovalce za raziskovalno
področje kriminologija in socialno delo
– mentor doc. dr. Zoran Kanduč
Mladi raziskovalec mora izpolnjevati razpisane pogoje in vse ostale pogoje po pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih orga-nizacijah
(Ur. l. RS, št. 24/06):
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
(univ. dipl. pravnik oziroma druga družboslovna univerzitetna izobrazba);
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij,
povprečna ocena dodiplomskega študija ni
pomembna;

– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi ra-ziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisan letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški dopust oziroma starševski dopust
– pri čemer se za enega otroka upošteva l
leto – se starostna meja dvigne nad 28 let,
za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost
zaradi služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčano prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogod-benem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Usposabljanje mladega raziskovalca se
bo začelo 1. 10. 2006. Izbrani mladi raziskovalec bo sklenil z inštitutom delovno razmerje za določen čas do konca usposabljanja
do doktorata.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
in kratkim življenjepisom z navedbo prejetih nagrad oziroma priznanj, bibliografijo in
opisom dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu v roku 15 dni po objavi
tega razpisa s priporočeno pošto na naslov:
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti
v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana s pripisom na kuverti: »Za javni razpis
za mladega raziskovalca«. Obvestila o javnem razpisu lahko kandidati dobijo pri Mariji Milenković, telefon 01/420-32-41 oziroma
Ivanki Sket, tel. 01/420-32-42.
Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor, o izboru pa bodo vsi kandidati obveščeni v 30 dneh po koncu roka za prijavo
na razpis.
Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Št. 06-040-000153
Ob-21547/06
Komisija nadzornega sveta ŠOUM izdaja na podlagi 65. člena Statuta Študentske
organizacije Univerze v Mariboru (Ur. l. RS,
št. 01/05), 2. člena Pravilnika o postopku
imenovanja in razrešitve direktorja Študentske organizacije Univerze v Mariboru z dne
11. februarja 2002 in sklepa nadzornega
sveta ŠOUM z dne 17. julija 2006
razpis
za imenovanje direktorja Študentske
organizacije Univerze v Mariboru
1. Izdajatelj razpisa: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska
cesta 83, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: ŠOUM).
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja ŠOUM za mandatno dobo štirih (4) let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: stalno prebivališče v RS; državljan RS;
najmanj visoka izobrazba pravne, ekonomske ali organizacijske smeri; najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na mestu s podobnimi odgovornostmi in pooblastili; izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti; izkazano poznavanje študentske
problematike; izdelana vizija razvoja ŠOUM
in ciljev opravljanja del na mestu direktorja
ŠOUM.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata
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(ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
in začasnega prebivališča, drugi podatki);
dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na za
to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge
bo nadzorni svet ŠOUM zavrgel in jih vrnil
pošiljateljem.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83,
SI-2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj
– Razpis za direktorja ŠOUM«.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec v
tajništvu Študentske organizacije Univerze
v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor med ponedeljkom in petkom od 9.
do 14. ure.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.
10. Dodatne informacije: poizvedbo
za dodatnimi informacijami naslovite na
soum@soum.si.
Študentska organizacija Univerza v
Mariboru
Št. 0069/06
Ob-21548/06
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi na podlagi sklepa
nadzornega sveta družbe z dne 12. 6. 2006
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, matična št. 5920809000.
II. Predmet prodaje:
– parc. št. 35/3, v izmeri 11 m2, k.o. Zagorje – mesto.
– parc. št. 35/4, v izmeri 857 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 35/7, v izmeri 221 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 35/8, v izmeri 22 m2, k.o. Zagorje – mesto,
– parc. št. 35/14, v izmeri 19 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 35/16, v izmeri 731 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 38/1, v izmeri 146 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 38/2, v izmeri 105 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 38/3, v izmeri 11 m2, k.o. Zagorje – mesto,
– parc. št. 39/1, v izmeri 175 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 39/3, v izmeri 127 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 40, v izmeri 340 m2, k.o. Zagorje – mesto,
– parc. št. 42/2, v izmeri 1769 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 42/4, v izmeri 921 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 43/3, v izmeri 192 m2, k.o.
Zagorje – mesto,

– parc. št. 44/1, v izmeri 637 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 44/2, v izmeri 689 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 45/1, v izmeri 270 m2, k.o.
Zagorje – mesto,
– parc. št. 45/7, v izmeri 75 m2, k.o. Zagorje – mesto.
Skupaj 7.318 m2.
III. Pogoji prodaje:
1. Izhodiščna cena za m2 zemljišča znaša 5.500 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet DDV
oziroma 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 in mu plačana varščina 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. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
2. Za resnost ponudbe mora zainteresirani kupec plačati varščino v višini 10%
izhodiščne cene posamezne parcele, za
katero je ponudnik. Varščina se nakaže na
račun Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o.
št. 26338-0018070154, ki ga ima pri Banki
Zasavje, d.d., Trbovlje. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega
ponudnika.
3. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– navedbo nepremičnine, za katero se
kupec prijavlja na javni razpis,
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, s tem, da mora fizična oseba priložiti
potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega
dokumenta ter davčno številko in številko
njenega TRR, pravne osebe pa izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
90 dni ter matično številko, davčno številko
in številko TRR,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini,
– izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa.
4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 11. 8. 2006
do 9. ure na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Prodaja nepremičnine«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
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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 pogodbe 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 Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi pri
Stošicki Francu, tel. 03/566-41-00. Ogled
nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.
Št. 119/06

Ob-21550/06

Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, (Ur. l. RS, št. 59/03, 51/04
in 15/05), Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da bo od 1. 8. 2006 odprt javni razpis
specializacij s področja dentalne medicine.
Dodatne informacije bodo na voljo
avgusta v reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije:
www.zzs‑mcs.si.����������������������
Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje
in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel. 01/307-21-66, e-pošta:
tatjana.paradzik@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 10/06

Ob-21551/06

GIM družba za promet z nepremičninami
d.o.o. Maribor, Slovenska ulica 4, Maribor,
po pooblastilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor, Sodna ulica 15, Maribor ter v skladu
s sklepom Upravnega odbora Zavoda št.
0202 – 54 / 8 – 2005 z dne 12. 10. 2005
razpisuje
javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem
ponudb
za prodajo naslednje nepremičnine:
– zasedeno trisobno stanovanje številka
4 v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Kmetijska ulica 3/b v izmeri 72,82 m2
m2, prip. vl. št. 1723/14 k. o. Koroška vrata.
Zemljiškokjižno stanje je urejeno. Najemnik
ima predkupno pravico. Predpisane davčne
dajatve-davek na promet z nepremičninami, overitev prodajne pogodbe pri notarju
in zemljiškoknjižno izvedbo plača kupec.
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno.
Pogoji in pravila javnega razpisa:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno v EUR;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da je
kupec državljan katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno
potrdilo o državljanstvu.
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Rok za oddajo ponudb je 14 dni od objave v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti v slovenskem jeziku. Z pravočasno prispele ponudbe se bodo štele tiste, ki bodo
prispele na sedež GIM d.o.o., Slovenska
ulica 4, Maribor dne 11. 8. 2006 do 12. ure
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba
– ZZZS«.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija za
izbor in ponudnike o izbiri pisno obvestila v
roku 15 dni od zaključnega dneva za predložitev ponudb.
Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe so kupnina in plačilni pogoji. Zaporedje kriterijev ne pomeni vrednostnega merila pri izboru.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse
ponudnike, ali samo tiste, katerih ponudbo
oceni kot ustrezno, da v posameznih ele-
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mentih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
komisija v katerikoli fazi postopka odloči,
da z vsemi ponudniki ali s posameznimi od
njih opravi pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja
pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali katerim koli drugim ponudnikom, je izključena.
Kontaktna oseba dodatne informacije je
Jože Pojbič – GIM d.o.o., Slovenska ulica 4,
Maribor, tel. 02/350-350, ������������
041/832-452.
GIM d.o.o. Maribor

Mentor in področje
Kuntner dr. Matjaž 1.03 biologija (sistematska zoologija)
Svoljšak dr. Petra 6.01 zgodovinopisje (kmetijska politika)
Gantar Godina dr. Irena 6.01 zgodovinopisje (Slovenci v Kanadi)
Grdina dr. Igor 6.01 zgodovinopisje (moderna zgodovina srednje in
jugovzhodne Evrope)
Pleterski dr. Andrej 6.02 arheologija (zgodnje srednjeveška arheologija)
Jakopin dr. Primož 6.05 jezikoslovje (numerično modeliranje jezika)
Stanonik dr. Marija 6.07 literarne vede (folklorni obrazci)
Murovec dr. Barbara 6.09 umetnostna zgodovina (umetnost 16.-19.
stoletja)
Zupančič dr. Alenka 6.10 filozofija (filozofija, strukturalizem, psihoanaliza)
Ravbar dr. Marjan 6.12 geografija (socialno-geografska preobrazba
kmetijstva v obmestjih slovenskih mest)
Rejec Brancelj dr. Irena 6.12 geografija (obremenjevanje in varovanje
naravnih virov prodnih ravnin)
2. Kandidat za mladega raziskovalca
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan RS,
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
RS,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri,
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij,
povprečna ocena dodiplomskega študija ni
pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva 1978); če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi
služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
3. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in samostojne priloge:

Št. 305/06
Ob-21714/06
Javni zavod Znanstvenoraziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2, Ljubljana, na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02)
in skladno z 22. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v
raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 24/06) ter na podlagi sklepa Upravnega
odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS št. 6037-20/2006/1105 objavlja
javni razpis
za mlade raziskovalce
1. Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce na naslednjih
raziskovalnih področjih:

Raziskovalna skupina
Biološki inštitut Jovana Hadžija
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Inštitut za slovensko izseljenstvo
Inštitut za kulturno zgodovino

Prosta mesta
1
1
1
1

Inštitut za arheologijo

1

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Inštitut za slovensko narodopisje
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Filozofski inštitut

1
1
1

Geografski inštitut Antona Melika

1

Geografski inštitut Antona Melika

1

– izpolnjen prijavni obraz z izjavo;
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi (diploma, magisterij);
– fotokopijo dokazila o povprečni oceni
dodiplomskega študija, ki mora vsebovati
podatke o vseh opravljenih izpitih in vajah
na dodiplomskem študiju;
– če še ni diplome – je v zadnjem letniku
univerzitetnega študija oziroma je absolvent
in ima opravljenih najmanj 80% vseh izpitov
(vključno z vajami1);
– objavljeni članki (seznam objavljenih
člankov);
– nagrade in priznanja;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
1 Do 14. 9. 2006 mora kandidat diplomirati in doseči povprečno oceno najmanj 8,00
izpitov in vaj!

4. Čas usposabljanja je največ 4 leta in
šest mesecev.
5. Oblika, rok in način oddaje prijav.
Ovojnica s prijavo z oznako »Prijava za
mladega raziskovalca na raziskovalno področje (navedite področje in podpodročje!)«
mora prispeti na ZRC SAZU, Novi trg 2,
1000 Ljubljana najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni v roku 30 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Prijavni obrazec z izjavo je objavljen na
spletni strani ZRC SAZU: http://www.zrc-sazu.
si, dodatne informacije na tel. ����������
470-64-11.
Znanstvenoraziskovalni center SAZU

1

Ob-21716/06
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 24/06) Inštitut Nove revije, zavod za
humanistiko objavlja
javni razpis
za kandidata/-ko za mladega
raziskovalca v letu 2006
1. Raziskovalno področje in mentor: kandidat se lahko prijavi na naslednje raziskovalno področje pri izbranem mentorju:
– priimek in ime mentorja: Vid Snoj,
– šifra mentorja: 18856,
– šifra – raziskovalno področje: 6.07.00,
literarne vede.
2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis:
kandidat za mladega raziskovalca mora v
skladu z 25. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v
raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 24/06) (glej http://www.arrs.gov.si/sl/mr/
akti/prav-MR-RO-marec06.asp) – v nadaljevanju Pravilnik – izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri;
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij,
povprečna ocena dodiplomskega študija ni
pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministr-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se
za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko
izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo
(dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v
programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, se
ne morejo prijaviti na razpis.
3. Merila za ocenjevanje kandidatov: (v
skladu s 26. členom Pravilnika)
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome),
opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in
vaj na dodiplomskem študiju;
– že zaključen magisterij;
– vpis na podiplomski študij;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
V skladu s 27. členom Pravilnika bo izbor
prijavljenih kandidatov opravil Inštitut Nove
revije, zavod za humanistiko v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in podal pisno oceno
glede na postavljena merila, navedena v tem
razpisu.
4. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 25. člena Pravilnika:
– življenjepis,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o opravljeni diplomi z dodatkom
k diplomi,
– uradno potrjen seznam opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju s povprečno oceno.
Prijavi naj kandidat priloži tudi:
– morebitno potrdilo o zagovoru magisterija,
– dokazilo o vpisu na podiplomski študij
(če je že vpisan na podiplomski študij),
– dokazilo o prejetih nagradah oziroma
priznanjih,
– dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih,
– opis drugega sodelovanja pri raziskovalnem delu.
5. Rok in način oddaje prijave: pisne vloge
z življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter drugimi zahtevanimi dokazili
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po datumu
objave v Uradnem listu RS na naslov: Inštitut
Nove revije, zavod za humanistiko, Cankarjeva 10b, 1000 Ljubljana p.p. 1705 z vidno
oznako »Ne odpiraj  prijava na Javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce«.
Kandidati bodo o izidu izbora obveščeni
predvidoma v roku 30 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Inštitut Nove revije,
zavod za humanistiko
Ob-21896/06
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov sekcija ilustratorjev organizira v povezavi
z galerijo Cankarjevega doma
javni razpis
7. Slovenski bienale ilustracije, ... podoba
knjig … knjiga podob,
ki bo potekal v Galeriji Cankarjevega doma
od 15. 11. 2006 do 14. 1. 2007.

Št.

Preko javnega razpisa vabimo k sodelovanju tiste založniške hiše in posameznike,
ki našega dopisnega materijala z prijavnicami
niso prijeli neposredno.
Avtorji morajo oddati štiri izvirna likovna
dela ene tematske celote, primernih za samostojno prezentacijo, ki so bila objavljena v
knjigi ali leposlovni reviji po 2001 ali dela, ki so
pripravljena za projekt.
Prijavite lahko dela v kategorijo umetniške
ali poljudne znanstvene ilustracije.
V primeru, ko so prijavljena dela že izdana v knjižni obliki, vas prosimo, da knjigo
priložite.
Dela so na hrbtni strani opremljena z nalepko (od ena do štiri) ter dopolnjena z izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavo za
razstavo.
Dela (brez paspartujev) dostavite osebno v
galerijo ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani,
kjer lahko predčasno dvignete tudi prijavne
obrazce, vsak delavnik do 15. 9. 2006 med
12. in 16. uro.
Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem sodelovanja bo pregledala petčlanska strokovna
žirija.
Avtorji, ki ne bodo izbrani za sodelovanje
na razstavi, bodo o tem obveščeni po končanem delu žirije. Svoja dela avtorji dvignejo
osebno v galeriji ZDSLU na Komenskega 8 v
Ljubljani in sicer:
– avtorji, ki ne bodo izbrani od 4. 12. 2006
do 15. 12. 2006,
– sodelujoči avtorji pa od 29. 1. 2007 do
16. 2. 2007.
Strokovna žirija bo podelila nagrade za
knjižno ilustracijo za 2006: nagrado Hinka
Smrekarja, plaketo Hinka Smrekarja (2), priznanje Hinka Smrekarja (3), nagrado za dosežke mladega ustvarjalca, nagrado za življenjsko delo in nagrade sponzorjev oziroma
druge pohvale, če se žirija zanje odloči.
Programski okvir Slovenskega bienala ilustracije je seznanjanje strokovne javnosti in
ljubiteljev umetnosti z najnovejšimi likovnimi
dosežki na tem področju. Termin razstave se
pokriva s terminom razstave Slovenskega knjižnega sejma. Zagotavlja možnosti za nadaljni
razvoj naše, tudi v tujini priznane ilustracije.
Zveza društev slovenskih likovnih
umetnikov
Ob-21897/06
javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za
področje ilustracije in fotografije 2006
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju
knjižničnega nadomestila, ki ga je 20. 4.
2004 izdalo Ministrstvo za kulturo RS
Društvo slovenskih likovnih umetnikov
(ZDSLU), Sekcija ilustratorjev, je bilo na podlagi javnega projektnega razpisa Ministrstva
za kulturo RS izbrano za izvajalca na področju
podeljevanja delovnih štipendij.
Komisija za podeljevanje delovnih štipendij
razpisuje za leto 2006 do 14 delovnih štipendij
v kategorijah:
1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. mladi perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje: upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo na
področju ilustracije in fotografije, vezano na
monografske publikacije, ki jih izposojajo slovenske splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje
vezano na monografske publikacije za otroke, mladino in odrasle v slovenskem jeziku.
Na razpis se lahko prijavi vsak avtor, ki je
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(so)avtor najmanj ene ilustrirane ali s fotografijo opremljene monografije, ki jo je registriral
COBISS (glej www.cobiss.si oziroma za dodatne informacije se obrnite na vašo matično
knjižnico).
Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne
ustvarjalnosti,
– priložiti največ 3 monografske publikacije, fotografije, diapozitive, CD ali kak drug
material, iz katerega bo nedvomno možno
presojati o kvaliteti monografij,
– dokumentirati udeležbo na mednarodnih
in domačih selekcioniranih razstavah,
– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,
– predložiti kratek CV (formular dvignite
na ZDSLU),
– predložiti najnovejši izpis iz COBISS-a, iz
katerega je razvidno njegovo število izposoj v
preteklem letu.
Članstvo v sekciji ilustratorjev in ZDSLU
ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so samozaposleni v kulturi, še niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo Republike
Slovenije in ki nimajo pravice do prispevkov iz
knjižničnega nadomestila, oziroma so deležni
le manjših izplačil.
Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz dveh članov
ZDSLU in zunanjega člana – priznanega umetnostnega kritika. Komisijo je določil izvršni
odbor Sekcije ilustratorjev na podlagi javnega
razpisa v Uradnem listu (za zunanjega člana),
okrožnici ZDSLU in spletni strani ZDSLU.
Avtorji prijavni material dvignejo v Galeriji
ZDSLU na Komenskega 8, vsak delavnik med
12. in 16. uro.
Prijave pošljite ali osebno dostavite na sedež ZDSLU, vsak delavnik med 12 in 16 uro,
do vključno 25. 8. 2006 na naslov ZDSLU,
Sekcija ilustratorjev, s pripisom ''za Komisijo
za podeljevanje delovnih štipendij''.
Zveza društev slovenskih likovnih
umetnikov
Št. 430-14/2006
Ob-21655/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), v
skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03),
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06) in na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 18/06) in Odloka o
rebalansu proračuna Občine Sežana za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 67/06) Občina Sežana
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih
spomenikov v Občini Sežana
v letu 2006
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz proračuna
za leto 2006, proračunska postavka 2419. V
ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih
spomenikih.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati akcije povezane z adaptacijo in prenovo
kulturnih spomenikov, ki so razglašeni za kulturno dediščino v Občini Sežana.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika,
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– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti
mnenje odgovorne konservatorske službe.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
Komisija za izpeljavo postopka bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji:
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; v kolikor se dela
nadaljujejo, opredeliti v kateri fazi je izvedba
projekta),
– zagotovljena lastna finančna sredstva
predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; kolikor se projekt že
izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Projekti bodo obravnavani:
– glede na stopnjo zaščitenosti objekta,
– glede na pomen spomenika za Občino
Sežana.
7. Uporaba kriterijev: komisija bo glede na
izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene akcije
in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z
razpisnim področjem in predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, je 1,000.000
SIT.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena
proračunska sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2006.
10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje
obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– konservatorske smernice,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni
izpisek, ki ni starejši od treh mesecev, oziroma
ustrezno listino o upravljanju s spomenikom,
– predračun predvidenih del,
– parafiran vzorec pogodbe.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v
sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak delavnik.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Bojani Kermolj v sobi št. 66. Razpis
in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne
strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana
v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS,
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– obnova kulturnih spomenikov«. Na hrbtni
strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku
ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so
naštete pod točko 11.
V tem primeru bodo prosilci pozvani, da v
roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega
obvestila z nujno oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Občina Sežana lahko javni razpis po svoji
prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Bojana
Kermolj (tel. 05/731-01-27) ali druzbene.dejav
nosti@sezana.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
občina bo predlagatelje z odločbo obvestila
o rezultatih javnega razpisa v roku 30 dni po
sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi postopek.
Občina Sežana
Št. 352-5/2006
Ob-21659/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/06) in določil Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 34/06), objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnih jeder v
Občini Krško za leto 2006
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v
mestnih jedrih Krško in Kostanjevica na Krki in
sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov
stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu.
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe
ali humanitarne organizacije:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu
čez reko Savo oziroma so lastniki zgradb na
otoku v mestu Kostanjevica na Krki,
– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi
izvedle,
– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja,
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2006 (do konca razpisnega
roka) z dokazilom o plačilu,
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih
na proračunski postavki 5762 je 10,000.000
SIT. Od tega se namenja za:
– sofinanciranje obnove v višini 8,000.000
SIT (konto 4119),

– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 2,000.000 SIT (konto
4119).
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni
znesek po posameznem upravičencu je lahko
do 20% vrednosti skupnega razpisanega zneska. Neporabljena sredstva iz ene postavke
se lahko v okviru razpisa prenesejo na drugo
postavko, če so na osnovi kriterijev tega razpisa razdeljiva.
V. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za
črpanje odobrenih sredstev je 31. 12. 2006.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Posamezne vloge bodo točkovane na
podlagi postavljenih meril, ki so podane skozi
točkovnik:
1. Točkovnik za odobritev sredstev za projektno dokumentacijo za:
– obnovo fasade v vidnem polju iz glavne
ulice – 50 točk,
– obnovo fasade v stranskih območjih – 20
točk,
– obnovo strehe – 50 točk,
– dodatna podstrešna stanovanja za oddajo – 100 točk,
– lokale s turistično ponudbo (spominki,
bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene
dejavnosti, turistične sobe…) – 80 točk,
– obnovo objekta kulturne dediščine – 80
točk,
– obnovo zunanjosti gospodarskih objektov – 20 točk.
2. Točkovnik za odobritev sredstev za sofinanciranje izvedenih del v letu 2006:
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice – 150 točk, če omet močno odpada
in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno
pohištvo,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne
ulice – 100 točk, če se lušči zaključni sloj in je
potreba po menjavi stavbnega pohištva,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne
ulice – 50 točk, če se obnavlja zaključni sloj,
– obnova fasade v stranskih območjih – 40
točk,
– obnova strehe – 120 točk,
– priprava dodatnih podstrešnih stanovanj
za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje
– 100 točk,
– odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija,
gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti) – 80 točk,
– obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine – 180 točk,
– obnova zunanjosti gospodarskih objektov – 20 točk.
Večje število zbranih točk pomeni višjo uvrstitev na prednostni vrstni red.
Občina Krško bo uvrstila prosilce tako,
da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20% in
največ do 40% celotne vrednosti projekta na
osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec izpolni prijavitelj z vpisom
verodostojnih podatkov.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. prijavni obrazec,
2. dokazila o lastništvu objektov,
3. projektno dokumentacijo,
4. popis del in predračunsko vrednost investicije,
5. pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,
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6. soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
7. fotografijo stanja pred izvedbo del,
8. fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,
9. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne
pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa.
VIII. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo z Odločbo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v
roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v
navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana v
roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s
sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 16. oktobra 2006 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis obnova mestnih jeder.«
Odpiranje vlog bo izvedeno do 31. oktobra 2006 na Občini Krško. Odpiranje vlog ne
bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 30
dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane
pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka
za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je
dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega
roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško,
CKŽ 14, Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, vsak
dan v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 354/00637/2006
Ob-21661/06
Na podlagi 14. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Hoče
– Slivnica (MUV, št. 8/06), 16. člena Odloka o
podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hoče

– Slivnica (MUV, št. 11/06) in 5. člena Odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Hoče – Slivnica (MUV, št. 9/06), objavlja Občina Hoče – Slivnica
javni razpis
za podelitev koncesije za zbiranje
in prevoz komunalnih odpadkov ter
odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanje komunalnih odpadkov na
območju Občine Hoče – Slivnica
1. Naročnik – koncedent: Občina Hoče
– Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
2. Predmet razpisa: koncesija za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hoče
– Slivnica.
3. Obseg koncesije: določeno v 8. členu
Odloka o načinu opravljanja gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Hoče – Slivnica (MUV, št.
9/06).
4. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Občine Hoče – Slivnica.
5. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
10 let.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
za opravljanje koncesije:
– mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– izpolnjevati mora pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, v
skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da mu v zadnjih 5 letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem oziroma, da mu ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega razpisa,
– da predloži dokazilo o nekaznovanosti
odgovornega ponudnika,
– da ima poravnane vse davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da izkaže finančno in poslovno sposobnost,
– da predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5,000.000 SIT,
– da razpolaga s certifikatom kakovosti
ISO 9001,
– da predloži izjavo, da bo predmet javnega razpisa opravljal v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Hoče – Slivnica, ki
urejajo področje predmeta javnega razpisa ter
koncesijsko pogodbo,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa,
– da razpolaga s strokovno usposobljenim
kadrom za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– da predloži izjavo, da v predloženih dokumentih ni podal zavajajočih podatkov,
– da se obveže odgovarjati za škodo, ki jo
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom
storitev ali drugim osebam,
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– da predloži izjavo banke o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– da predloži izjavo, da sprejema pogoje
razpisa in razpisne dokumentacije.
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– cena – 90 točk in
– reference – 10 točk.
Podrobnejši opis uporabe meril je v razpisni dokumentaciji.
8. Naslov službe in osebe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Hoče – Slivnica,
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče; Liljana Adanič in Maja Krajnc – tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30.
9. Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije v zvezi z javnim razpisom smejo zainteresirani ponudniki zahtevati le pisno na naslovu
naročnika.
10. Čas v katerem se lahko prevzame razpisna dokumentacija: od dneva objave javnega razpisa, od 7. do 14. ure, s potrdilom o plačilu zneska v višini 10.000 SIT, na transakcijski
račun naročnika: 01360-0100009425.
11. Oddaja ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z vsemi zahtevanimi dokazili
najkasneje do 28. 8. 2006 do 10. ure v zaprti
ovojnici z navedbo naročnika in njegovim točnim naslovom, z navedbo ponudnika ter njegovim točnim naslovom in oznako: koncesija
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Hoče – Slivnica – Ne odpiraj; Ur. l. RS,
št 80/06, Ob-21661/06, na naslov naročnika:
Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2006, ob 10.15; v sejni sobi Občine
Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče.
13. O izbiri odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo, v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo
na podlagi pravnomočne odločbe sklenjena
koncesijska pogodba. Naročnik si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega ponudnika,
javni razpis pa ponovi.
14. Datum odpošiljanja zahteve za objavo:
19. 7. 2006
Občina Hoče – Slivnica
Št. 014-13/2006
Ob-21861/06
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98), določilih Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 4. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 101/00), 21. in 22. člena Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne
službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list
RS, št. 107/05) in 2. člena Odloka o urejanju
javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05),
objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe
urejanja javne razsvetljave
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Predmet koncesije: opravljanje izbirne
gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave.
3. Obseg javnega razpisa: obsega vzdrževanje naprav in opreme, objektov in omrežja
javne razsvetljave in drugih objektov javne
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službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, izdelava dokumentacije, priprava
dokumentov za izdajo soglasij in dovoljen za
zapore in posege v javne površine ter izvedba zapor javnih površin, nadzor nad posegi
v javne površine, obešanje zastav in drugih
elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov, novoletne in ostale okrasitve ipd.),
vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod
Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih
mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne
razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in
obnavljanje v interesu trajnega nemotenega
in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in
s tem povezane druge obveznosti občine, ki
sodijo skladno z Odlokom o opravljanju izbirne gospodarske javne službe urejanja javne
razsvetljave in drugimi predpisi v okvir javne
službe, za potrebe Mestne občine Ljubljana.
4. Podelitev koncesije: Koncesija se podeli
le enemu koncesionarju. Koncesija se podeli
pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega razpisa, kot izbirne gospodarske
javne službe.
5. Rok koncesije: Koncesijska pogodba se
sklene za določen čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
Koncedent si pridržuje pravico, da po 5 letih
opravi generalno revizijo izvajanja koncesijske
pogodbe na način, da stranki ugotovita morebitne novosti na relevantnem trgu, ki vplivajo
na izvajanje koncesijske pogodbe in na podlagi ugotovitev dopolni pogodbo, oziroma odloči
o nadaljnjem izvajanju koncesijske pogodbe.
Generalna revizija se opravi vsakih pet let
do preteka roka koncesije.
6. 6. Finančna zavarovanja:
1) zavarovanje za resnost ponudbe – ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe priložiti bančno garancijo
v višini 2% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
2) zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – ponudnik mora ob podpisu
pogodbe koncedentu izročiti, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
bančno garancijo na prvi poziv v višini 10%
pogodbene vrednosti, najkasneje 15 dni po
podpisu pogodbe in z veljavnostjo enega leta.
Bančno garancijo na prvi poziv je koncesionar
dolžan obnoviti vsako leto, najkasneje 5 dni
pred iztekom garancije.
Ponudnik je v ponudbi dolžan predložiti
izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za
dobro izvedo pogodbenih obveznosti.
7. Pogoji: Koncesionar mora za opravljanje
koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni
v razpisni dokumentaciji, njegova ponudba pa
mora vsebovati vse elemente, razvidne iz razpisne dokumentacije.
Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik:
Ponudnik mora priložiti spodaj zahtevane
dokumente, potrdila in izpolnjene obrazce, saj
bo v nasprotnem primeru izločen iz postopka
nadaljnjega obravnavanja.
Dokazila morajo biti originali, oziroma notarsko overjene kopije originala ali kopije originala z izpolnjeno generalno izjavo, s katero
jamči, da so podatki v listini resnični in odraz
zadnjega stanja.
Tuji ponudnik dokazuje izpolnjevanje obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, oziroma običajno prakso tuje
države, kot je navedeno pri posameznih pogojih. Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega
od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna
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kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja pisna
izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod prisego
pred pristojnim organom tuje države, če je to
v skladu z običajno prakso tuje države.
Na javni razpis se lahko prijavi ponudnik
(pravna oseba in samostojni podjetniki-fizične
osebe), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1) je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži izpis
iz sodnega registra za pravne osebe oziroma
obrtno dovoljenje za samostojne podjetnike (ki
odražajo dejansko stanje ponudnika);
2) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa (vendar le, če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom (napr. dovoljenje upravne enote ali obrtno dovoljenje), v nasprotnem
primeru ponudnik priloži ponudbi lastno izjavo, da v skladu s 6. in 7. odstavkom 4. člena
zakona o gospodarskih družbah posebnega
dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti ne
potrebuje;
3) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki);
4) da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo razpisa izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanosti pod kazensko in materialno
odgovornostjo in priloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje o nekaznovanosti pravne osebe;
5) da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS), ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
6) da je finančno in poslovno sposoben –
da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i blokiran/i,
ponudnik priloži BON 1, BON 2 (AJPES) ali
potrdilo/a ponudnikov/ih poslovne/ih bank/e
(ponudnik priloži potrdila za vse odprte transakcijske račune), ki so/je izdan/i največ 30
dni pred zaključkom razpisnega roka, to je
dneva odpiranja ponudb, revidirano bilanco
stanja in poslovnega izida ter revizijsko poročilo za obdobje zadnjih treh let);
7) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri;
8) zavarovanje za resnost ponudbe – ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe priložiti bančno garancijo
v višini 2% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
9) zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – ponudnik mora ob podpisu
pogodbe koncedentu izročiti, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
bančno garancijo na prvi poziv v višini 10%
pogodbene vrednosti, najkasneje 15 dni po
podpisu pogodbe in z veljavnostjo enega leta.
Bančno garancijo na prvi poziv je koncesionar
dolžan obnoviti vsako leto, najkasneje 5 dni
pred iztekom garancije. Ponudnik je v ponudbi dolžan predložiti izjavo banke, da bo dala
bančno garancijo za dobro izvedo pogodbenih
obveznosti.
10) da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
Zahtevani dokumenti za priznanje sposobnosti in usposobljenosti:

1. Kadrovska struktura
Kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega razpisa – ponudnik na zahtevo koncedenta predloži dokazila za kadrovsko
strukturo zaposlenih delavcev.
Kadri:
– da zaposluje najmanj eno osebo s petimi
leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, kateri je bila izdana odločba
o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in
ima strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje
elektro smeri,
– da zaposluje najmanj dve osebi
VI.stopnje elektrotehnične smeri – pooblaščeni inženir,
– da zaposluje najmanj eno osebo
VI.stopnje smeri prometni inženir in 1 varnostni inženir,
– da razpolaga z zadostnim številom ostalih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (V., IV.
in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri
ter da zaposluje najmanj:
– 5 elektrotehnikov,
– 1 geodetskega tehnika,
– 20 elektro monterjev – IV. stopnja elektro smeri,
– 12 voznikov C kategorije – IV. stopnja,
– 2 strojnika gradbene mehanizacije,
– 1 vzdrževalca mehanizacije – IV. stopnja (avtomehanik).
Za vse kadre se zahteva, da morajo biti v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
2. kadrovska struktura in strokovne reference soponudnikov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega razpisa;
3. izjava ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran, sposoben kvalitetno izvajati storitve, ki so predmet
tega razpisa;
4. navedba soponudnikov in pravni akt o
skupni izvedbi javnega razpisa v primeru, da
bo delo izvedla skupina izvajalcev (skupna
ponudba).
5. da razpolaga z ustreznimi objekti in zahtevano opremo za izvedbo razpisanih nalog v
območju vzdrževanja in zagotavlja interventno
izvajanje javne službe, navedeno v 3. alineji
ostalih pogojev, pri čemer je zahteva koncedenta za minimalno število elementov opreme
in prostorov sledeča:
6. Objekti potrebni za izvajanje del:
– priročne delavnice z ustreznimi skladišči
za opravljanje dejavnosti,
– ustrezni poslovni prostori,
– ustrezni parkirni prostori skladno s Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v
cestnem prometu,
– prostor za nadzorni center.
Velikost in opremljenost objektov mora biti
v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in
zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih. Ponudnik mora razpolagati z
zgoraj zahtevanimi prostori v skupni velikosti
najmanj 1.000 m2 ter to ustrezno dokazati in
za navedene prostore predložiti ustrezen tlorisni načrt, kjer bodo razvidni zahtevani prostori
in površine.
7. Vozni park in oprema
Vozni park:
– 12 avtodvigal
do 12m,
– 5 avtodvigal
do 17m,
– 1 avtodvigalo
nad 25m,
– 4 tovorni avtomobili s hidravličnim dvigalom (z licenco) z ustreznimi prikolicami za
drogove, kable, cevi in lahko gradbeno mehanizacijo,
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– 1 avto za prevoz betona,
– 15 kombiniranih vozil-poltovorni,
– 1 rovokopač-minibager,
– 1 rovokopač nad 3500 kg.
Oprema:
– ehometer (iskalnik napak na kablih-lokator),
– univerzalni zakonski merilnik za izvajanje
meritev na elektroinstalacijah,
– 2 merilnika svetlosti razreda B,
– 2 merilnika osvetljenosti razreda B,
– ustrezna programska oprema.
Ponudnik izpolni izjavo pod kazensko in
materialno odgovornostjo ter predloži zahtevana dokazila za izpolnjevanje ostalih pogojev:
– da je sposoben samostojno zagotavljati
vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske
javne službe na kontinuiran in kvaliteten način
ob upoštevanju te uredbe, predpisov in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije ter zagotavljati poenotenost opreme;
– da je finančno in poslovno sposoben (pozitivni finančni rezultat v zadnjih 3 letih, višina
letnih prihodkov v zadnjih 3 letih mora znašati najmanj v višini letne razpisane vrednosti
koncesije);
– da ima ustrezne delovne izkušnje na
vzdrževanju javne razsvetljave v zadnjih petih
letih in je pogodbena letna vrednost vzdrževanja javne razsvetljave pri vsaj enemu koncedentu ali naročniku znašala za preteklo leto
2005 najmanj 40% razpisane letne pogodbene vrednosti vzdrževanja javne razsvetljave;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne
službe ob vsakem času, pri čemer je odzivni čas za intervencijo 30 minut po sporočeni
zahtevi;
– da je usposobljen za vodenje katastra
v obliki digitalnega vodenja geokodiranih podatkov ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi
pripravami;
– da ima organizirano službo za izvajanje
javnih pooblastil in nadzor nad posegi v javne
površine;
– da bo poskrbel za ekološko odstranitev
odpadkov z delovišča v skladu z veljavno zakonodajo;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti
lahko povzroči občini ali tretji osebi (predloži
ustrezno predpogodbo z zavarovalnico oziroma drugo pristojno institucijo, ki nudi ustrezno
zavarovanje);
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja
katastra, finančno – operativnega vidika in
razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev;
– da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije.
Reference ponudnika -pri točkovanju se
upoštevajo le reference zadnjih treh let, kjer letni znesek vzdrževanih del javne razsvetljave
pri enem naročniku znaša več kot 1,000.000
SIT. Na zahtevo koncedenta bo moral ponudnik predložiti vsa dokazila o opravljenih storitvah, iz katerih bo razvidno, da so bila izvajana
le vzdrževalna dela.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena storitev – 55%,

– dosedanje pozitivne reference na področju primerljivih vzdrževalnih del – 30%,
– celovitost ponujene storitve v okviru ene
pravne osebe – 15%.
9. Rok za dvig razpisne dokumentacije:
od 31. 7. 2006 do 28. 8. 2006 vsak delavnik
od 10. do 12. ure na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, OGJSP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana,
soba 213.
10. Rok za oddajo ponudbe: 29. 8. 2006
do 9.30 na naslov: Mestna občina Ljubljana,
OGJSP, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana
11. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje bo dne 29. 8. 2006 ob 10. uri na Mestni
občini Ljubljana, OGJSP, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana v sejni sobi. Upoštevale se bodo le
pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki
bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
12. Izbira koncesionarja: o izbiri koncesionarja bodo kandidati pisno obveščeni v roku
15 dni po podpisu sklepa o oddaji ponudbe.
13. Sklenitev pogodbe: z izbranim kandidatom bo v roku 15 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna
razmerja v zvezi z izvajanjem gospodarske
javne službe
14. Dodatna pojasnila: Dodatna pojasnila
v zvezi z javnim razpisom dobite le po faxu ali
e-mailu, fax št. 01/306-17-49, e-mail: ogjsp@
ljubljana.si, kontaktna oseba Stane Vidmar.
15. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka transakcijskega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, številka podračuna TZR: 012610100000114, sklic 09000-285121. Ponudnik
lahko dvigne razpisno dokumentacijo z dokazilom o vplačilu razpisne dokumentacije.
Mestna občina Ljubljana
Št. 35202-02/2006
Ob-21958/06
Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas, kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), po Sklepu Občinskega
sveta Občine Kostel ter Programa prodaje
občinskega finančnega in stvarnega premoženja, Proračuna Občine Kostel za leto 2006
(Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/06), objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so
naslednje nepremičnine:
1. Poslovni objekt z zemljiščem Kostel 2,
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem:
– parc. št. 3340/3, k.o. Suhor: poslovna
stavba v izmeri 168 m2, gospodarsko poslopje
v izmeri 122 m2, dvorišče v izmeri 904 m2;
– parc. št. 2506/2, k.o. Suhor: poslovna
stavba v izmeri 113 m2, gospodarsko poslopje
v izmeri 21 m2, dvorišče v izmeri 3296 m2.
Skupaj v izmeri 4624 m2.
2. Stanovanjska hiša z zemljiščem Vas 34,
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem:
– parc. št. stp. 156, k.o. Pirče, stavbišče v
izmeri 300 m2,
– parc. št. 2177/3, k.o. Pirče, travnik v izmeri 147 m2.
Skupaj v izmeri 447 m2.
II. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec
zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino primernih kupcev:
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1. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod točko 1 znaša 34,000.000 SIT.
2. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod točko 2 znaša 6,500.000 SIT.
III. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ki se izkažejo s kopijo izpisa iz registra
pravnih oseb in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije;
– za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
– najnižje ponudbene vrednosti, najkasneje
do roka za predložitev ponudb, na TRR, št.
01365-0100005397 pri UJP enota Novo mesto. Dokazilo o plačani varščini se predloži
pisni ponudbi in je njen sestavni del;
– vse dajatve v zvezi s predmetom prodaje vezane na prenos pravice razpolaganja,
skupaj s stroški za vpis v zemljiško knjigo,
plača kupec;
– kupec je dolžan pogodbo podpisati v
roku najpozneje 15 dni po izbiri ponudnika,
preostanek kupnine pa plačati v roku najpozneje 30 dni po podpisu pogodbe. Kolikor kupec pogodbe ne podpiše v roku najpozneje
15 dni po končani izbiri, se mu plačana varščina ne vrne in se šteje, da je odstopil od
ponudbe.
IV. Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena – 60 točk,
– opravljanje ustreznih dejavnosti – 20
točk,
– število novih delovnih mest – 20 točk.
V. Ogled nepremičnine bo mogoč do 25. 8.
2006, po predhodnem dogovoru, tel. 01/8948-006 ali 041/413-545. Kontaktna oseba je
Aleš Marolt.
VI. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo
na Občini Kostel, Vas 1, 1336 Vas, v času
uradnih ur.
VII. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno 28. 8.
2006, do 8. ure, v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov: Občina Kostel, Vas 1,
1336 Vas.
VIII. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 28. 8. 2006, ob 12. uri v prostorih Občine
Kostel, Fara 30, 1336 Vas.
IX. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti
vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru;
– obveznost Občine Kostel, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena;
– komisija lahko s soglasjem župana, do
sklenitve pravnega posla, kadarkoli ustavi postopek;
– podrobnejše informacije dobite pri Alešu Maroltu, na tel. 01/89-48-006 ali GSM:
041/413-545 v času uradnih ur, in sicer: ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure in v četrtek
od 14. do 16. ure.
Občina Kostel
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Javne dražbe
Št. 115/06
Ob-21552/06
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98
ter Ur. l. RS, št. 31/99), 6. člena Pravilnika
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradne objave PN, št. 30/96 in Uradne objave Snežnika, št. 5/99 in 5/2003), in sklepa
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št.
3528-20/2006 z dne 29. 6. 2006 razpisuje
javno dražbo
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe
Najem stavbe »Vencinova hiša« v Levstikovi ulici v Ilirski Bistrici v izmeri 106 m2,
parc. št. 1948 k.o. Ilirska Bistrica. Izklicna cena najemnine za poslovni prostor je
23.287 SIT. Objekt ima dostop po parceli
št. 694/2 k.o. Ilirska Bistrica, katera ni v lasti naročnika. Objekt je namenjen izvajanju
društvenih dejavnosti. Najemno razmerje se
sklene za nedoločen čas.
II. Pogoji javne dražbe
1. Najemnik mora objekt obnoviti v lastni
režiji, priznana investicijska vlaganja se najemniku kompenzirajo z mesečno najemnino. Priznani investicijski vložek je ocenjen s
cenilnim elaboratom št. IP-C 1671/IP z dne
14. 6. 2006, ki ga je izdelalo podjetje PPR
nepremičnine d.o.o. in znaša 13,668.000 SIT.
Z uspelim dražiteljem se sklene najemna pogodba, v kateri se natančneje opredeli način kompenzacije najemnine z investicijskim
vložkom. Vložek se poravnava z mesečno
najemnino v celotnem znesku do poplačila
vložka v celoti. Po izteku kompenzacije vložka z najemnino se obračunava mesečna najemnina skladno s tedaj veljavnimi predpisi.
Najemodajalec ni dolžan plačati nekompenziranega dela vložka v primeru, če najemnik
prekine najemno razmerje pred iztekom roka
za kompenzacijo vložka z najemnino v celoti.
Uspeli dražitelj obnove objekta ne sme financirati s sredstvi, pridobljenimi iz proračuna
Občine Ilirska Bistrica.
2. Nekompenzirana vrednost vložka se
revalorizira na dan 31. 12. vsakega leta z
indeksom rasti cen v gradbeništvu. Višina
najemnine do dokončanja obnove objekta
oziroma višina najemnine po dokončanju
obnove objekta se uskladi enkrat letno in sicer v mesecu februarju tekočega leta glede
na indeks cen življenjskih potrebščin preteklega leta.
3. Poleg najemnine bremenijo najemnika
tudi morebitni davek, ki se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi, ter nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča. V najemnino
niso všteti obratovalni in drugi stroški, ki jih
bo najemniku neposredno zaračunaval neposredni dobavitelj oziroma izvajalec.
4. Uspeli dražitelj je dolžan sam na lastne stroške zavarovati v najem vzeti prostor
ter eventualno svojo dejavnost, opremo in
ljudi proti vsem rizikom in iz delovanja ali
poškodbe prostorov ali naprav. Najemodajalec do najemnika ali tretjih oseb ne nosi
nobenih rizikov.
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5. Najemnik ne sme oddati najetega prostora v podnajem oziroma ga uporabljati za
drug namen ali preurediti brez predhodnega
pisnega soglasja najemodajalca.
6. Najemodajalec ima pravico dvakrat
letno po predhodnem pisnem obvestilu
opraviti ogled predmetnega prostora zaradi
preverjanja, ali najemnik poslovni prostor
uporablja v skladu s pogodbo in kot dober
gospodar.
7. Stranki lahko prekineta pogodbo tudi
sporazumno, sicer pa znaša odpovedni rok
1 leto.
Najemodajalec lahko odstopi od najemne
pogodbe in zahteva izpraznitev predmetnega prostora ob vsakem času, ne glede na
pogodbene določbe o trajanju najema, v
skladu z razlogi, določenimi v Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.
l. SRS, št. 18/74) in Pravilniku o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (Uradne objave
PN, št. 30/96 in Uradne objave Snežnika, št.
5/99 in 5/03).
8. Najemnik je dolžan na svoj račun pridobiti vsa potrebna upravna in druga dovoljenja za ureditev in uporabo predmetnega
objekta.
9. Javna dražba bo potekala ustno v
slovenskem jeziku. Javna dražba se bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list, RS
12/03 in 77/03).
10. Najnižji znesek vsakega višanja izklicne cene najemnine na dražbi je 1000
SIT.
11. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno najemnine, vendar ne sme biti
nižja od izklicne cene.
12. Najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30. dneh po opravljeni javni
dražbi. V primeru, da pogodba ni sklenjena
po krivdi uspelega dražitelja, naročnik zadrži
vplačano kavcijo.
13. Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica,
št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, sklic na številko
3528-20/2006. Po opravljeni javni dražbi se
dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
14. Ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/71-41-361 int. 124.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– 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, 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 dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija.
V. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 16. 8.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobijo interesenti na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
soba 11/II ali na tel. 05/71-41-361 int. 124.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 478-0002/2006
Ob-21654/06
Občina Bled na podlagi 39. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled,
tel: 04/575-01-00, e-mail: obcina@bled.si.
2. Predmet prodaje: stanovanjski objekt
Ribenska cesta 24 na Bledu, parc. št. 513/7
in 1171/5, obe k.o. Želeče za izklicno ceno
32,000.000 SIT. Ogled nepremičnine bo možen po dogovoru.
3. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo
sedež na območju RS oziroma na območju
države članice EU in fizične osebe, ki so
državljani RS oziroma države članice EU.
Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu
in osebni dokument (na vpogled). Z dokazilom o izpolnjevanju pogoja se dražitelj izkaže pred začetkom dražbe.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj, ki uspe na dražbi, ne sklene pogodbe
oziroma se ne odzove na podpis prodajne
pogodbe v 15 dneh, si prodajalec zadrži
vplačano kavcijo. Plačilo celotne kupnine v
roku je bistvena sestavina pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, 16. avgusta 2006 ob 11. uri v
sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
6. Izklicna cena: 32,000.000 SIT. Najmanjše večanje izklicne cene je 250.000 SIT.
Kupnino mora dražitelj plačati v 8 dneh po

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podpisu prodajne pogodbe na podračun Občine Bled.
7. Višina kavcije: dražitelji morajo pred
pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini
10% izklicne cene za objekt in pripadajoče zemljišče na podračun Občine Bled,
št. 01203 – 0100007903, sklic 28 75027
– 7200014 – 47800206 oznako »Kavcija za
javno dražbo«. Z dokazilom o izpolnjevanju
pogoja se dražitelj izkaže pred začetkom
dražbe.
Udeleženci, ki ne uspejo na dražbi, so
dolžni pooblaščencu takoj po zaključku
dražbe predložiti številko osebnega računa za fizične osebe oziroma številko transakcijskega računa za pravne osebe, na
katerega se vrne plačana kavcija.
Vplačana kavcija se uspelemu dražitelju
vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem
pa se vrne brez obresti najpozneje v 15
dneh po javni dražbi oziroma po obvestilu
dražitelja o številki njegovega osebnega
oziroma transakcijskega računa.
8. Izbor najugodnejšega dražitelja:
Najugodnejši dražitelj bo izbran na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
1. Če je ponudnik samo eden, je objekt
prodan za izklicno ceno.
2. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. Če sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno, objekt ni prodan, če
eden ne zviša svoje ponudbe.
4. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
5. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
6. Če se ponudnik ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
objekta po navedenih pogojih.
Plačilo kavcije se šteje za dano ponudbo
za nakup objekta najmanj po izklicni ceni.
Ponudba veže ponudnika do zaključka
dražbe in do tedaj ne more odstopiti ali jo
kakorkoli drugače razveljaviti.
9. Sklenitev pogodbe
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
ter izpolnitvi drugih obveznosti kupca. Kupcu bo po plačilu celotne kupnine izdano
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice.
Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške, kot so overitev pogodbe ter
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec.
Udeleženec, ki uspe na dražbi, izroči
pooblaščencu še dokumente, iz katerih sta
razvidna enotna matična in davčna številka, ki so potrebni za sestavo prodajne
pogodbe.
10. Drugi pogoji
1. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
2. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganje s stvarnim premoženjem
občine s soglasjem župana lahko postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
11. Dodatne informacije: podrobnejše
informacije v zvezi z razpisom in ogledom
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
naslovu: Občina Bled, Cesta Svobode 13,
4260 Bled ali po telefonu 04/575-01-20 ali
041/261-245, v času uradnih ur pri Maksu
Osvaldu.
Občina Bled

Razpisi delovnih
mest
Su 11/2006
Ob-21553/06
Na podlagi šestega odstavka 57. in 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 2/04) objavljam javni natečaj
za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec III.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani, civilni oddelek.
2. Kraj opravljanja dela: Mala ulica 3 ali
Slovenska 41, Ljubljana.
3. Navedba delovnega mesta: strokovni
sodelavec.
4. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas do 31. 12. 2010 let (3-mesečno
poskusno delo).
5. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS;
– 2 leti delovne dobe;
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII. stopnja);
– opravljen pravniški državni izpit;
– znanje dela z računalnikom;
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
7. Potrebna dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS;
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
– potrdilo o ocenah študija in pravniškega državnega izpita (fotokopiji);
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba in zadnja zaposlitev;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niste bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje):
– potrdilo, da niste v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izda
ga krajevno pristojno sodišče).
8. Kratek opis dela:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage;
– za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve;
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature;
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa;
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, vnašanje odločb v podatkovno bazo,
– predhodni preizkus pritožb;
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predstojnika pravosodnega organa
9. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev je
potrebno poslati v roku 8 dni od objave v
Uradnem listu RS in na oglasni deski Višjega sodišča v Ljubljani, prijave se oddajo v
kadrovski službi Višjega sodišča v Ljubljani;
o izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh.
10. Oseba za dodatne informacije Maja
Herič, vodja kadrovske službe na Višjem
sodišču v Ljubljani.
Republika Slovenija
Višje sodišče v Ljubljani

Št.
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Ob-21554/06
Skladno z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06), Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, Slovenija, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
višji referent (m/ž) – v Referatu za
družbene dejavnosti.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v nazivu višji referent I,
višji referent II in višji referent III. Izbrani/a
kandidat/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
višji referent III.
Kandidati/ke morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
– 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 obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/ke za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba – smer poslovni sekretar,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– pisno izjavo, v kateri kandidat/ka izjavlja:
– da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a
obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda ga krajevno
pristojno sodišče) bo izbrani/a kandidat/ka
moral/a predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim/o kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo se opravlja
v Referatu za družbene dejavnosti Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
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Okvirna vsebina dela na razpisanem
delovnem mestu:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na 1. stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na
naslov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd (z označbo »za javni natečaj in navedbo delovnega mesta«). Rok
za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Obravnavane bodo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 2 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.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan, na tel.
02/872-35-59, Anita Brec.
Občina Dravograd
Št. 100-8/2006
Ob-21555/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
spremembe) objavlja Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec I – vodja občinskega proračuna.
1. Kraj opravljanja dela: Trg osvoboditve
7, Lenart v Slovenskih goricah.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I, II in III, kandidat/ka bo imenovan/a
v naziv svetovalec I.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, polni delovni čas in trimesečno poskusno delo.
5. 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 V. stopnja ekonomske ali računovodske smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (potrdilo ali diploma pridobljena v RS, ali nostrificirano tuje spričevalo),
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih.
Kandidat/ka mora predložiti tudi: pisno
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata/ko ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdilo o nekaznovanosti).
7. Natečajna komisija bo obravnavala le
popolne in pravočasne vloge.
8. Rok in naslov za vložitev vloge: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina
Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slov. goricah, v zaprti ovojnici z označbo:
Javni natečaj – Svetovalec I – Vodja občinskega proračuna – Ne odpiraj.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Odgovorna oseba za informacije o javnem natečaju je Veronika Perc, tel. 02/729-13-48.
Občina Lenart
Št. 46

Ob-21556/06

Svet Srednje upravno administrativne
šole Ljubljana, Poljanska 24, Ljubljana je
na svoji seji dne 29. 6. 2006 sprejel sklep,
da se objavi razpis za delovno mesto:
ravnatelja/ravnateljice,
za mandatno obdobje petih let, od 1. 1.
2007 dalje.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ter pogoje skladno s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB4
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidati morajo prijavi predložiti vsa
dokazila o izpolnjevanju pogojev, kratek
življenjepis z opisom delovnih izkušenj in
predložiti kratek program dela šole in vizijo
razvoja za mandatno obdobje.
Prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Poljanska 24,
Ljubljana, z oznako »razpis za ravnatelja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh
po končanem izbirnem postopku.
Srednja upravno administrativna šola
Ljubljana
Su 010602/2006-383

Ob-21557/06

Okrajno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica objavlja prosto
delovno mesto
svetovalke(ca) v pravosodju – vodja
urada predsednika,
za nedoločen čas s polovičnim delovnim
časom 20 ur tedensko.
Opis del in nalog:
– opravljanje strokovnih del v postopkih
pri pravosodnih organih,
– spremljanje in proučevanje prakse
pravosodnega organa in strokovne literature,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,

– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– sodelovanje pri izvajanju uprave pravosodnega organa,
– vodenje in razporejanje dela urada,
– zbiranje in obdelava podatkov o delu
sodišča,
– vodenje Su vpisnika,
– izdajanje potnih nalogov,
– urejanje logistike v zvezi s službenimi
potovanji, izobraževanji,
– obračun dnevnic,
– spremljanje javnih glasil,
– opravljanje administrativno – tehničnih
del v zvezi z izdanimi pisanji organa,
– opravljanje pisarniškega dela potrebnega za izvajanje zadev sodne uprave,
– opravljanje tajniških zadev ter drugih
nalog po odredbi predsednika in sekretarja
sodišča.
Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu: svetovalka v pravosodju III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri (VII. stopnja izobrazbe),
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je
kandidat opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz sodnega reda, če ga je kandidat
opravil,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
V skladu z 203. členom Sodnega reda
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega reda pod pogojem, da v roku enega
leta po sprejemu na delo pred komisijo ministrstva pristojnega za pravosodje, opravijo izpit iz poznavanj določil sodnega reda.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega
sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000
Nova Gorica.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS.
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Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Tamari Komac, Svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
tel. 05/335-16-76.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
Št. 120/06
Ob-21558/06
Upravna enota Maribor objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta
referent v Oddelku za javni red in tujce.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, kjer se lahko naloge opravljajo
v nazivih referent III, referent II in referent
I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv referent III.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti in
– sprejemanje plačil upravnih storitev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja izobrazba splošne ali
druge ustrezne družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka
in
– strokovni upravni izpit.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili 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 so razvidne delovne izkušnje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, če ga je kandidat
opravil,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata in
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podla-

gi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, v kolikor bo to potrebno. Vloge, ki
ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
enomesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 02/22-01-803 pri Aniti
Fras.
Upravna enota Maribor
Št. 120/06
Ob-21559/06
Upravna enota Maribor objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
svetovalec v Referatu za okolje in prostor Oddelka za okolje in prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Izbrani kandidat bo imenovan v naziv svetovalec III.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi 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.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali gradbene smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi kandidatke in kandidati,
ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ki ga morajo v
primeru izbire na delovno mesto, opraviti
najkasneje pred pridobitvijo pooblastila za
vodenje postopka.
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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,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če so
ga kandidati opravili,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če so ga
kandidati opravili,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo
popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi in
izkušnjami s področja gradbenih zadev.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne
enote Maribor, Prešernova ulica 6, Maribor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 02/22-01-803 pri Aniti
Fras.
Upravna enota Maribor
Št. 17/06-4
Ob-21653/06
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdrav
stvenega doma Ljubljana razpisuje delovno
mesto
direktorja zavoda (M/Ž).
Za direktorja zavoda je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje poleg splošnih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja, še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
zdravstvene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in
– ustrezne vodstvene izkušnje.
Zaželjeno je, da kandidat predloži program dela zavoda za naslednje mandatno
obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni
mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:
SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana,
Celovška cesta 4, Ljubljana, z oznako » Prijava za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
SŽ – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana
Št. 91/2006
Ob-21681/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) objavlja Informacij-
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ski pooblaščenec, Vošnjakova 1, Ljubljana,
javni natečaj za zaposlitev na uradniškem
delovnem mestu
raziskovalec pooblaščenca.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Vošnjakova ulica 1.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne, upravne ali družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na
osnovni ravni;
– obvladati morajo uporabniški paket
Microsoft Office in delo v okolju Lotus Notes;
– imeti morajo opravljen ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni
izpit iz javne uprave ali drug izpit, ki se prizna kot izpit za imenovanje v uradniški naziv
tretjega kariernega razreda).
III. Okvirna vsebina dela:
– iskanje, zbiranje, pregledovanje in proučevanje pravnih podlag v zvezi s pritožbami, pobudami, inšpekcijskim nadzorstvom,
– izdelava osnutkov poročil, mnenj in
predlogov,
– priprava analiz in zbiranje informacij,
– opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti pooblaščenca,
– proučevanje pritožb,
– reševanje drugih vlog,
– pisanje odgovorov na vloge,
– sprejemanje strank,
– druga dela in naloge po nalogu pooblaščenca.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z univerzitetno izobrazbo pravne ali
upravne smeri,
– ki se/so se dodatno izobraževali/e na
področju upravnega prava,
– z delovnimi izkušnjami na področju
splošnega upravnega postopka,
– z odličnimi sposobnostmi pisnega in
ustnega izražanja.
V. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostrificirana tuja diploma),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje oziroma drugo ustrezno dokazilo o zahtevanih delovnih
izkušnjah,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv oziroma drugo dokazilo o tem, da kandidat/ka
izpolnjuje pogoj opravljenega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv,
– potrdilo o znanju angleškega jezika na
osnovni ravni,
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– potrdilo o tem, da kandidat/ka obvlada
delo z uporabniškim paketom Microsoft Office in delo v okolju Lotus Notes,
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko IV.
V primeru, da vloga ne bo vsebovala
vseh zahtevanih dokazil in potrdil, je natečajna komisija ne bo obravnavala, kandidat/ka pa ne bo uvrščen/a v nadaljnji izbirni
postopek.
VI. Če bo izbran/a kandidat/ka, ki nima
opravljanega državnega izpita iz javne uprave oziroma drugega strokovnega izpita, ki
se prizna kot izpit za imenovanje v uradniški
naziv tretjega kariernega razreda, bo moral/a ta pogoj izpolniti v letu dni od imenovanju v naziv.
VII. Izbrani/a kandidat/ka, ki bo priložil/a
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti po 4. in 5. alineji II. točke, bo moral/a
pred imenovanjem v naziv predložiti potrdili
Ministrstva za pravosodje o tem, da ni bil
pravnomočno obsojen/a in krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper njega/njo ni
vložena pravnomočna obtožnica.
VIII. Rok in naslov za vlaganje prijav:
8 dni od dneva objave javnega natečaja
na naslov: Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, Ljubljana, z označbo »Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta raziskovalec.«
IX. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidatov/tk.
Z izbranima kandidatoma/kama bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
X. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delavni dan od 9. do 11. ure
na tel. 230-97-30, kontaktna oseba: Kristina
Kotnik Šumah.
Informacijski pooblaščenec
Št. 1101-57/2006/1
Ob-21682/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za evidence in analize javnega sektorja.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 4 leta za univerzitetno.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit. (v kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,

– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– priprava predlogov za organiziranje
centralne evidence javnega premoženja in
poročil o spremembah v premoženju,
– koordinacija dela z drugimi sektorji MF,
javnim pravobranilstvom in drugimi ministrstvi,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje,
– priprava predlogov za odprodaje, cesije
in reprograme terjatev ter priprava poročil,
– priprava predlogov za organiziranje
centralne evidence fin. naložb in poročila.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za evidence in analize javnega sektorja,
Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu višji
svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-57/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-66-90.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
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obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 302/2
Ob-21683/06
Svet Doma upokojencev Podbrdo razpisuje na podlagi 46. člena Statuta zavoda
delovno mesto:
strokovnega vodja zavoda – 20 ur tedensko.
Za strokovnega vodja zavoda je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, ki
jih določa zakon, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po zakonu o
socialnem varstvu,
– predloži svoj program vodenja strokovnega dela v zavodu.
Mandat traja 5 let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis naj kandidati pošljejo v roku 10 dni
po objavi na naslov: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, z oznako
»razpis za strokovnega vodja«.
Svet Doma upokojencev Podbrdo
Št. 35/2006
Ob-21684/06
Republika Slovenija, Višje sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka – eno prosto delovno
mesto za nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na
teden ter s poskusno dobo v trajanju štirih
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Višje sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem mestu se lahko opravljajo
v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več

Št.

kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Višje sodišče v Kopru,
Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali na tel. 05/668-31-44.
Višje sodišče v Kopru
Št. 167/2006

Ob-21685/06

Svet Osnovne šole Hinka Smrekarja,
Gorazdova 16, Ljubljana, razpisuje prosto
delovno mesto:
ravnatelja.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje po 53. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB-4 (Ur. l. RS, št.
98/05).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2006.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah in s kratkim življenjepisom ter svojimi pogledi na delovanje in
razvoj šole pošljite najpozneje v roku 8 dni
po razpisni objavi, na naslov Svet Osnovne
šole Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljub
ljana z oznako »Za razpis ravnatelja«.
Osnovna šola Hinka Smrekarja
Št. 110-11/2006

Ob-21729/06

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) Upravna enota Jesenice objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
vodja referata za osebna stanja v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto Vodja referata za osebna
stanja je uradniško delovno mesto na položaju, ki se lahko opravlja v nazivih Svetovalec II in Svetovalec I.
Sprejeti kandidat bo naloge opravljal v
nazivu Svetovalec II.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– vodenje referata,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– izpit za matičarja.
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Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih, in sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila, iz katerih so razvidne
delovne izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za matičarja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost se bo presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi in
razgovora s kandidati.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s
pet- mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Jesenice, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice.
Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter opisom dosedanjih delovnih izkušenj
na naslov: Upravna enota Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice, s pripisom
»javni natečaj«.
Kandidati, katerih vloge ne bodo popolne, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Prav tako ne bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, za katere bo iz prejete dokumentacije razvidno, da ne izpolnjujejo
pogojev.
Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti na tel. 04/586‑92‑23
(Meta Pušnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravna enota Jesenice
Št. 486/06

Ob-21733/06

1. Na podlagi določb 33., 55., 71. ter 73.
člena Statuta, Akta o sistemizaciji delovnih
mest ter sklepa generalne direktorice KC z
dne 20. 7. 2006, Klinični center Ljubljana
razpisuje:
– delovno mesto vodje dejavnosti skupnega pomena za KC – vodja Službe bolniške prehrane in dietoterapije (m/ž).
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Za vodjo Službe bolniške prehrane in
dietoterapije lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima VII. stopnjo strokovne izobrazbe – univerzitetni diplomirani inženir živilske
tehnologije,
– da ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj
na vodstvenem delovnem mestu,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
2. Na podlagi določb 33., 71. ter 73.
člena Statuta, Akta o sistemizaciji delovnih
mest ter sklepa generalne direktorice KC z
dne 20. 7. 2006, Klinični center Ljubljana
razpisuje:
– delovno mesto glavne medicinske sestre Službe za alergologijo in revmatske
bolezni, SPS Pediatrična klinika (m/ž),
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Službe za pljučne bolezni, SPS
Pediatrična klinika (m/ž).
Za glavno medicinsko sestro službe lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Izbrani/-e kandidati/-ke za razpisana delovna mesta pod točkama 1 in 2, bodo imenovani/-e za štiriletni mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Klinični
center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na ovojnici
naj navedejo, na katero razpisano delovno
mesto se prijavljajo.
O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni/-e v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi z izbranim/-o kandidatom/‑ko.
Klinični center Ljubljana
Št. 1100-38/2006/1
Ob-21819/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo2)
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
pod šifro 2174 – Višji svetovalec (m/ž) v
Službi za investicije; (št. javnega natečaja:
1100-38/2006).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec
II in višji svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba arhitekturne, gradbene ali ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta
in 4 mesece za univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami s področja investicij.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– priprava predloga programa sofinanciranja investicij,
– priprava strokovnih podlag za izvajanje
sofinanciranja investicij,
– sodelovanje pri pripravi navodil, normativov in standardov za graditev in opremljanje.
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 omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. 1100-38/2006 in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok

za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na telefonski številki 01/478-43-95, Urška
Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1100-37/2006/1
Ob-21820/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pod šifro 2261 – Podsekretar v Direktoratu za šport; (št. javnega natečaja:
1100-37/2006).
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka)
bo naloge opravljal(a) v nazivu podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne ali športne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami na področju športa.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– vodenje projektnih skupin na delovnem
področju direktorata,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
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 omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
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– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. 1100-37/2006 in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na telefonski številki 01/478-43-95, Urška
Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1100-36/2006/1
Ob-21821/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo2)
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
pod šifro 2262 – Podsekretar v Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter iz-

obraževanje odraslih – Sektorju za izobraževanje odraslih; (št. javnega natečaja:
1100-36/2006).
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka)
bo naloge opravljal(a) v nazivu podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem delovnega področja.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delovnem področju sektorja.
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 omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
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– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. 1100-36/2006 in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na telefonski številki 01/478-43-95, Urška
Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-165/2006-31111
Ob-21849/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-168/2006-31111
Ob-21850/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 110-164/2006-31111

Ob-21851/06

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Radovljici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-140/2006-31111

Ob-21852/06

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-154/2006-31111

Ob-21853/06

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 6 prostih mest višjih sodnikov na
Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-172/2006-31111

Ob-21854/06

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na preiskovalnem oddelku,
– 2 prosti mesti okrožnega sodnika na
kazenskem oddelku,
– 3 prosta mesta okrožnega sodnika
na civilnem oddelku in
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na gospodarskem oddelku
Okrožnega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-163/2006-31111
Ob-21855/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 7 prostih mest okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-173/2006-31111
Ob-21856/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-166/2006-31111
Ob-21857/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/2006
– uradno prečiščeno besedilo):
– 26 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-21858/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost.
Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji svetovalec II/I. Uradnik
bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec
II s šestmesečnim poskusnim delom.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri,

– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 4 leta za
univerzitetno izobrazbo,
– državni izpiti iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje ukrepov ter postopkov vezanih na sredstva strukturnih skladov EU;
– znanje angleškega jezika.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– priprava in vodenje razpisov;
– sodelovanje pri razvoju novih programov na področju razvoja ter inovativnega
okolja;
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
– izvajanje nalog na področju politike EU
(evropski strateški dokumenti in programi);
– samostojno vodenje programov;
– sodelovanje in pomoč pri podpori in
razvoju novih programov;
– sodelovanje in koordinacije pri pripravi
proračuna, zaključnega računa in rebalansa
proračuna s področja dela direktorata;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– sodelovanje v projektnih skupinah, ki
izvajajo zahtevne medresorske projekte in
projekte na ravni ministrstva;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in
– dokazila – reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in
pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja so izrazi, zapisani
v moški obliki, uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-155/2006-31111
Ob-21881/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Višjem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8.
člena in posebne pogoje za izvolitev na
mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 385/2006
Ob-21886/06
Razpisna komisija Lekarne Sevnica na
podlagi sklepa sveta zavoda in 31. člena
statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Lekarne Sevnica.
Direktor bo opravljal naloge poslovnega in strokovnega direktorja. Mandat traja
štiri leta.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
farmacevtske smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti,
– da ima organizacijske sposobnosti.
Poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, morajo kandidati priložiti tudi kratek življenjepis in svoj pogled na dejavnost
zavoda in razvijanja lekarniške dejavnosti
v občini Sevnica.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8. dneh po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
na naslov: Lekarna Sevnica, Trg svobode
14, 8290 Sevnica, z oznako »za razpisno
komisijo«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8.
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju
oziroma po sprejetem soglasju ustanoviteljice.
Lekarna Sevnica

Št. 1140

Št.
Ob-21895/06

Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur,
objavlja javni razpis za prosto uradniško
delovno mesto:
svetovalec za urejanje okolja in prostora.
Javni uslužbenec bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu svetovalec
za urejanje okolja in prostora, delo se bo
opravljalo v nazivu »svetovalec II« in »svetovalec I«. Pravice in obveznosti se bodo
določile glede na naziv tretjega kariernega
razreda, naziv osme stopnje – svetovalec II
ali svetovalec I. Javni uslužbenec bo razporejen na delovno mesto za nedoločen čas
z 2-mesečnim poizkusnim delom. Delo bo
opravljal na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur.
Pogoji za opravljanje dela:
– izobrazba: najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali druge ustrezne
smeri,
– 3 leta 7 mesecev delovnih izkušenj z
visoko strokovno izobrazbo(svetovalec II)
(1/3 manj z univerzitetno izobrazbo),
– strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat strokovnega izpita
nima, ga mora opraviti v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja),
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani kandidat izpita nima, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja, sicer se imenovanje v naziv razveljavi,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
Od kandidata pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščina ali
nemščina).
Okvirna vsebina dela: vodenje evidenc
in priprava informacij na njihovi podlagi,
sodelovanje pri pripravi planov in poročil,
zbiranje soglasij pri pridobivanju upravnih
dovoljenj, priprava in organizacija vodenja
investicij iz delovnega področja, pomoč pri
vodenju investicij na področju cestne infrastrukture, vodenje postopkov javnih naročil,
spremljanje realizacije pogodb, druga dela
po nalogu predstojnika.
Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
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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.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
dokazili pošljejo v roku 8 dni po objavi
javnega natečaja v Uradnem listu RS na
naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11,
Šenčur, s pripisom »Javni razpis – delovno mesto – Ne odpiraj«. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni.
Za dodatne informacije pokličite Marijo
Cankar, tel. 04/2519-102.
Občina Šenčur
Št. 110-169/2006-31111

Ob-22016/06

Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8.
člena in posebne pogoje za izvolitev na
mesto okrajnega sodnika, določene v 9.
členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-174/2006

Ob-22050/06

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Žalcu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8.
člena in posebne pogoje za izvolitev na
mesto okrajnega sodnika, določene v 9.
členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-167/2006-31111

Ob-22051/06

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 12 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8.
člena in posebne pogoje za izvolitev na
mesto okrajnega sodnika, določene v 9.
členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
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sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-176/2006
Ob-22052/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičenci so po kriterijih iz 10. člena
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04)
zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Občina Postojna
Št. 466-28/2004
Ob-21562/06
Na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 72/03), na podlagi Sklepa
Vlade RS št. 47803-516/2006/4 z dne 6. 7.
2007 in sklepa Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
št. 0202724-6799 z dne 7. 6. 1999 ter po
Odloku o prodaji finančnega in stvarnega
premoženja države za leti 2004 in 2005,
objavljata solastnika in razpisovalca – Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport in Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
pisno javno ponudbo

Druge objave
Št. 360-05/06-8
Ob-21560/06
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03), 23. člena
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj z junija 2006 ter na podlagi ugotovitev komisije o utemeljenosti vlog,
župan Občine Veržej objavlja
prednostno listo upravičencev
za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem v Občini Veržej
Lista A (seznam upravičencev, ki niso
zavezanci za plačilo varščine)
Zap.
številka

Prosilec/ka

1.

Vajs Ksenija

2.

Tušek Bobnjar Tatjana

Točke
480
300

Občina Veržej
Št. 352-3/2006-8
Ob-21660/06
Občina Postojna na podlagi 24. člena
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04) in
javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006 ter istega dne
na spletni stani občine Postojna in na oglasni
deski občine Postojna ter na podlagi ugotovitev komisije o utemeljenosti vseh prispelih
vlog, župan Občine Postojna objavlja
seznam upravičencev,
ki jim bodo v letih 2006 in 2007
dodeljena neprofitna stanovanja
Prosilec/ka
Džakulić Jasmina
Dušan Pančić
Kokeza Sandra
Troha Viki
Nedeljko Marković

za prodajo nepremičnine – bivšega
objekta »Doma Matevža Langusa«, Kamna
Gorica 55, Kamna Gorica, v solasti in upravljanju Republike Slovenije in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
I. Predmet pisne javne ponudbe je nepremičnina v zaščitenem vaškem jedru Kamne Gorice pri Radovljici, ki je prazna in
jo solastnika in razpisovalca ne uporabljata
več za dejavnost iz svoje pristojnosti. Pisna
javna ponudba bo izvršena z zbiranjem pisnih ponudb.
II. Predkupni upravičenec je Občina Radovljica.
III. Zemljiško knjižni podatki za nepremičnino:
Št. zemlj. knj. vl. 437, parc. št. 183,
184 in 185, k.o. Kamna Gorica, natančneje: parc. št. 183, stavba, 369 m2, parc. št.
184, stavba, 142 m2 in parc. št. 185, igrišče,
2910 m2.
Solastnika: Republika Slovenija do
4863/10000 od celote in Zavod RS za zdrav
stveno zavarovanje do 5137/10000 od celote.
Parcele imajo status gradbenih parcel.
Nepremičnina ima naslednje sestavine:
– stanovanjski objekt;
– upravna stavba;
– učni objekt;
– delavnice.
Nepremičnina je predmet prodaje le kot
celota, z vsem sestavnimi deli.
III. Izklicna cena: 39,000.000 SIT.
IV. Opcija ponudbe mora biti najmanj 6
mesecev, rok plačila celotne kupnine pa ne
sme biti daljši od 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
V. Predkupni upravičenec: predkupni
upravičenec lahko sodeluje v postopku te
javne ponudbe pod enakimi pogoji kot drugi
ponudniki. Predkupno upravičenje uveljavlja
s pisno izjavo, vsak čas v postopku do izteka roka za predložitev ponudb, skupaj s
svojo pisno ponudbo. V primeru, da predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico
pod pogoji te pisne javne ponudbe in je
edini ponudnik, se postopek zaključi in se
s predkupnim upravičencem sklene neposredna pogodba. V primeru, da predkupni
upravičenec ne sodeluje v postopku te javne
ponudbe, razpisovalca pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe z izbranim ponudnikom,

v roku, predpisanem z zakonom, pridobita
od predkupnega upravičenca potrdilo, ali
uveljavlja predkupno pravico za predmetno
nepremičnino.
VI. Ogled nepremičnine: ogled je možen
po predhodni najavi pri pooblaščenih osebah razpisovalcev.
VII. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Služba za investicije, Kotnikova
38, Ljubljana, Mitja Maruško, sekretar, tel.
01/478-42-63. Kontaktna oseba na strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je Jure Ahačič, vodja oddelka za
splošne zadeve, tel. 01/307-75-03, e-mail:
jure.ahacic@zzzs.si.
VIII. Čas, v katerem se lahko interesenti seznanijo s podrobnejšimi pogoji
in pridobijo kopijo dokumentacije o nepremičnini in vzorec prodajne pogodbe:
dokumentacijo se lahko prevzame najkasneje do 12. 9. 2006, v delovnem času na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, Mitja
Maruško, sekretar, tel. 01/478-42-63.
IX. Pogoji pisne javne ponudbe
1. V izklicni ceni niso zajeti stroški davka na promet z nepremičnino in stroški
prenosa lastninske pravice ter vpisa le-te
v zemljiško knjigo.
2. Kupnina se mora plačati v enkratnem znesku.
3. V tej objavi opredeljena nepremičnina se prodaja le kot celota.
4. Pisna ponudba mora vsebovati točen naslov kupca, navedbo nepremičnine,
za katero se podaja, ponujeno ceno za
nepremičnino, opcijo in rok plačila celotne
kupnine.
5. Ponudbi je potrebno priložiti še:
– potrdilo o državljanstvu za fizično
osebo oziroma registrski izpisek za pravno osebo;
– izjava o sprejemanju izhodiščne cene
oziroma pogojev javne ponudbe kot celote;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, katere državljan je oziroma kjer
ima sedež, ali da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež
v drugi državi, poravnal v RS tiste davke,
ki bi jih moral poravnati;
– parafiran izvod prodajne pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do ponedeljka,
18. 9. 2006 do 11. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, v zapečateni
kuverti z oznako: »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine, bivši objekt Doma
Matevža Langusa v Kamni Gorici, parc. št.
183, 184 in 185, k.o. Kamna Gorica«.
7. Javno odpiraje ponudb bo v torek,
19. 9. 2006 ob 12. uri, pri Ministrstvu za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, 3. nadstropje, sejna
soba.
8. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov ali
ne bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne ponudbe, bodo izločene že pri
odpiranju ponudb. Ponudniki, ki ne bodo
prisotni na odpiranju, bodo o rezultatih
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odpiranja ponudb pisno obveščeni v 10
dneh po odpiranju.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
za nakup predmetne nepremičnine, bodo
ponudniki, obveščeni v 30 dneh po odpiranju.
10. Kot najugodnejši ponudnik za nakup predmetne nepremičnine bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi enako ali višjo
ceno kot je izklicna in ki bo hkrati višja
od vseh ostalih ponujenih cen. V primeru
enake ponudbene cene se postopek do izbire nadaljuje po principu javne dražbe in
bo izbran tisti ponudnik, ki v tem postopku
ponudi višjo ceno.
11. Kupoprodajna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb oziroma po
pridobitvi potrdila predkupnega upravičenca, da ne uveljavlja predkupne pravice.
12. Izročitev nepremičnine se opravi in
prenos lastništva se predlaga lahko šele
po poplačilu celotne kupnine.
13. Davek na promet z nepremičnino,
vse notarske stroške ter druge stroške v
zvezi z nakupom predmetne nepremičnine
nosi kupec.
14. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v roku po tej javni
ponudbi in plača celotne kupnine najkasneje v 8 dneh po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe, se prodaja razveljavi, razpisovalca pa za ta primer uveljavita dogovorjeno pogodbeno kazen po kupoprodajni
pogodbi.
15. Razpisovalca si pridržujeta pravico
ne izbrati nobene ponudbe za nakup nepremičnine.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-21563/06
Na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št.
465-01-99/2003 z dne 13. 7. 2006 in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) objavljamo
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
A) Predmet prodaje:
Dom na Lazni (parc. št. 68/2 poslovna stavba 458 m2, parc. št. 68/1 igrišče
741 m2, parc. št. 56/4 igrišče 90 m2 in
parc. št. 69/2 igrišče 45 m2, vse k.o. Lazna). Izklicna cena je 18,735.000 SIT. Nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas.
B) Pogoji prodaje:
1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo vplačati varščino
v višini 10% od izklicne cene do vključno
14. 8. 2006 na TRR Mestne občine Nova
Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na št.
18 75833-7200005-2006.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka
javnega odpiranja ponudb in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe pri

Št.

čemer je plačilo celotne kupnine bistvena
sestavina pogodbe. V primeru, da izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe v roku se
vplačana varščina zadrži.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
ostalim ponudnikom pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek, naslov EMŠO, DŠ,
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– naziv in sedež, DŠ, matično številko
in izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne,
– potrdilo o vplačani varščini.
8. Prodajalec lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla brez navedbe razloga
oziroma se odloči, da ne izbere nobenega
od prijavljenih ponudnikov.
9. Merilo pri izboru najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb.
11. Vse informacije v zvezi z javno
dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica (soba št. 13/I), na tel.
05/33-50-125 ali 041/391-900.
12. Pisne ponudbe morajo biti predložene najkasneje do 14. 8. 2006 do 13. ure
v zaprti kuverti z oznako »Ponudba – Dom
na Lazni – Ne odpiraj« na naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica (glavna pisarna).
C) Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek dne 14. 8. 2006 ob 13. uri v stekleni
dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 1101-53/2006/29

Ob-21614/06

Na podlagi 52. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
–Uradno prečiščeno besedilo) ter sklepov
podkomisije za štipendiranje sprejetih na
sejah z dne 15. 6., 22. 6. in 29. 6. 2006
se objavlja
javni natečaj
za podelitev 80 kadrovskih štipendij
Vlade Republike Slovenije za šolsko
leto 2006/2007
K prijavi na javni natečaj je potrebno
priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, to je za šolsko leto 2005/2006,
iz katerega naj bodo razvidni program in
smer izobraževanja ter izobrazbena stop
nja;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu:
– za dijake, fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega letnika;
– za študente, potrjen računalniški
izpis opravljenih izpitov zadnjega zaključenega letnika (lahko tudi izpis vseh opravljenih izpitov) in
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– za študente 1. letnikov, fotokopijo spričevala 4. letnika gimnazije oziroma
srednje šole in fotokopijo potrdila o maturi
z ocenami oziroma potrdila o zaključnem
izpitu z ocenami;
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije;
– življenjepis in morebitna priporočila
organov državne uprave;
– vlogo za uveljavitev republiške štipendije za šolsko leto 2006/2007 – obrazec DZS 1,51 in
– pisno izjavo kandidata (napiše jo
sam), da ni bil spoznan za kazensko odgovornega s pravnomočno sodno odločbo.
Prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije za potrebe:
– Ministrstva za zunanje zadeve (pod
zap. št. 3), se bodo ob sklenitvi štipendijskega razmerja obvezali, da si bodo med
izobraževanjem pridobili znanje dveh tujih
jezikov;
– Policije (pod zap. št. 5), morajo prijavi
priložiti pisno izjavo, da nimajo dvojnega
državljanstva. Uspešno morajo opraviti
zdravniški pregled in psihološko testiranje
in ne smejo obstajati varnostni zadržki, kar
se ugotovi z varnostnim preverjanjem na
podlagi Zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in
113/05);
– Ministrstva za obrambo (pod zap. št.
6) morajo prijavi obvezno priložiti pisno
izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva.
Uspešno morajo opraviti zdravniški pregled in psihološko testiranje. Prav tako
morajo izpolniti pogoj, da so telesno in
duševno sposobni za poklicno opravljanje
vojaške službe, varnostno preverjeni in
da ne obstaja varnostni zadržek v skladu
z Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št.
103/04 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati naj pošljejo samo eno prijavo
in v njej obvezno navedejo program, smer
izobraževanja in izobrazbeno stopnjo ter
področje, na katerega se prijavljajo, lahko
se prijavijo le na eno od področij (npr.:
elektrotehnika-elektronika, za potrebe Ministrstva za obrambo-Slovenska vojska,
pod zaporedno št. 6).
Pri vseh navedenih področjih je zaželjeno znanje angleškega jezika.
Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri
kandidatov za štipendije pisno obvestila
vsakega prosilca do 30. 11. 2006.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se
bodo obvezali, da bodo po končanem izobraževanju sklenili delovno razmerje v
organu državne uprave za najmanj toliko
časa, kolikor bo znašala doba, za katero
bodo prejemali štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na tel.: 01/478-16-58,
478-16-57 ali 478-16-79.
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite do vključno 30. 9. 2006 na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, p.p. 644, Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za
javno upravo -www.mju.gov.si (Delovna
razmerja in štipendiranje – Štipendije) in
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – www.ess.gov.si
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1. Za potrebe organov državne uprave
Program in smer izobraževanja ter letnik

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

– pravo (1. ali 2. letnik)

UN

2

– pravo (2. letnik)

UN

1

– pravo (3. in 4. letnik)

UN

2

– pravo (4. letnik)

UN

4

– pravo (absolvent ali 4. letnik), prednost absolvent

UN

2

– ekonomija-finančna (absolvent ali 4. letnik), prednost absolvent

UN

1

– ekonomija-finančna (3. letnik)

UN

1

– univerzitetna poslovna in ekonomska šola-ekonomija (1. ali 2. letnik)

UN

1

– univerzitetna poslovna in ekonomska šola-ekonomija-javni sektor (1. letnik)

UN

1

– kmetijstvo-zootehnika (2. ali 3. letnik)

UN

1

– kemijsko inženirstvo (2. ali 3. letnik)

UN

1

– računalništvo in informatika-informatika (prednost 1. ali 2. letnik)

UN

1

– računalništvo in informatika-informatika (2. ali 3. letnik)

UN

1

– računalništvo in informatika-informatika (4. letnik)

UN

2

– računalništvo in informatika-informatika (2. ali 3. letnik)

VS

1

– računalništvo in informatika-informatika (3. letnik)

VS

1

– gradbeništvo-konstrukcijska (1. ali 2. letnik)

UN

1

– vodarstvo in komunalno inženirstvo (2. ali 3. letnik)

UN

1

– geodezija

UN

3

– geodezija-prostorska informatika

VS

1

– fizika-meteorološka (1. ali 2. letnik)

UN

1

– varstvoslovje (1. ali 2. letnik)

VS

1

– matematika-uporabna (prednost 1. in 2. letnik)

UN

1

2. za potrebe Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Program in smer izobraževanja ter letnik

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

UN

1

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

UN

1

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

– pravo (3. ali 4. letnik)

UN

3

– računalništvo in informatika-informatika

UN

1

– pravo (4. letnik)
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Program in smer izobraževanja ter letnik
– socialno delo (2. ali 3. letnik)
3. Za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
Program in smer izobraževanja ter letnik

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

80 / 28. 7. 2006 /

Stran

4. Za potrebe Ministrstva za notranje zadeve
Program in smer izobraževanja ter letnik

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

UN

1

Izobrazbena stopnja ali naziv
strok. izobrazbe

Število štipendij

– računalništvo in informatika (3. ali 4. letnik, GPU Ljubljana)

UN

1

– elektrotehnika-avtomatika (3. ali 4. letnik, PU Celje)

UN

1

– pravo (3. ali 4. letnik, PU Murska Sobota)

UN

1

– ekonomija-finance in bančništvo (3. ali 4. letnik, PU Murska
Sobota)

UN

1

– komerciala, Visoka komercialna šola Celje (2. letnik, PU Slovenj
Gradec)

VS

1

– Srednja šola Ravne na Koroškem-strojni tehnik (3. letnik, PU
Slovenj Gradec)

strojni tehnik

1

Izobrazbena stopnja/ naziv strokovne izobrazbe

Število štipendij

– elektrotehnika-telekomunikacije

VS

1

– elektrotehnika-elektronika

UN

1

– računalništvo in informatika-informatika

UN

1

– računalništvo in informatika-programska oprema ali logika in
sistemi

UN

1

– kemija-kemija

UN

1

– tehnologija prometa-zračni promet

VS

2

– medicina

UN

1

– strojništvo-letalstvo-prometni pilot letala ali prometni pilot helikopterja

VS

6

– strojništvo-konstruiranje in vzdrževanje strojev

VS

1

kemijski tehnik

1

elektrotehnik-elektronik ali elektrotehnik-energetik ali elektrotehnik
računalništva

2

elektrotehnik računalništva

1

tehnik zdravstvene nege

1

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

– računalništvo in informatika-informatika (4. letnik)
5. Za potrebe Policije
Program in smer izobraževanja ter letnik, vzgojnoizobraževalni
zavod in področje zaposlitve

6. Za potrebe Ministrstva za obrambo – Slovenska vojska
Program in smer izobraževanja

– kemijski tehnik
– elektrotehnik-elektronik ali elektrotehnik-energetik ali elektrotehnik računalništva
– elektrotehnik računalništva
– tehnik zdravstvene nege
7. Za potrebe Ministrstva za javno upravo
Program in smer izobraževanja ter letnik
a) prevajalstvo-angleščina-francoščina, enopredmetna-nepedagoška;
b) prevajalstvo-angleščina-nemščina, enopredmetna-nepedagoška in
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c) prevajalstvo-angleščina-italijanščina, enopredmetna –nepedagoška.
Pri vseh točkah morajo biti kandidati absolventi ali študentje
4. letnika.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih kandidatov pod točko
a) se bodo pri izboru štipendistov, po prioritetnem vrstnem redu,
obravnavali tudi kandidati prijavljeni pod točko b) in c).

UN

3

– Konferenčno tolmačenje-angleščina, francoščina, nemščina in
italijanščina s poudarkom na evropski pravni terminologiji na
Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Pri izbiri
imajo prednost kandidati, ki aktivno obvladajo enega od jezikov.

Podiplomski specialistični študij

6

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

UE Brežice:
– računalništvo in informatika-programska oprema

UN

1

UE Črnomelj:
– gradbeništvo-konstruktivna (3. letnik)

UN

1

UE Ilirska Bistrica:
– kmetijstvo-agronomija (4. letnik)

UN

1

UE Lendava:
– pravo (1. ali 2. letnik, znanje madžarskega jezika)

UN

1

UE Piran:
pravo (2. ali 3. letnik)

UN

1

UE Žalec:
– pravo (2. ali 3. letnik)

UN

1

8. Za potrebe upravnih enot
Upravna enota, program in smer izobraževanja ter letnik

Vlada Republike Slovenije
Št. 11012-3/2006/8
Ob-21615/06
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – Uradno prečiščeno besedilo) ter sklepov podkomisije za štipendiranje sprejetih na sejah z
dne 15. 6. in 22. 6. 2006 se objavlja
javni natečaj
za podelitev štirih kadrovskih
štipendij Vlade Republike Slovenije za
podiplomski študij v tujini, za delo na
področju evropskih zadev za študijsko
leto 2006/2007
Štipendije bodo podeljene za naslednje
programe študija:
– magistrski ali doktorski študij ekonomije za delo na področju analize ekonomskih
učinkov strukturnih reform v Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize
in razvoj,
– magistrski študij evropskega prava ali
mednarodnega javnega prava za delo na
področju evropskih in mednarodnih zadev v
Ministrstvu za zunanje zadeve,
– magistrski študij evropskega prava za
delo v Pravni službi Ministrstva za zdravje
in
– magistrski študij evropskega prava s
poudarkom na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih in civilnih zadevah
za delo v Direktoratu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč Ministrstva za pravosodje.
K prijavi na javni natečaj je treba priložiti:

a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, to je za š.l. 2005/2006, iz katerega
naj bodo razvidni program in smer izobraževanja ter izobrazbena stopnja;
b) dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega letnika izobraževanja
(potrjen računalniški izpis vseh opravljenih
izpitov) in potrdilo o diplomiranju v primeru,
če je kandidat že zaključil študij;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis in morebitna priporočila
organov državne uprave;
e) vlogo za uveljavitev republiške štipendije za š.l. 2006/2007 – obrazec DZS 1,51;
f) priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata;
g) dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga
uporablja izobraževalna ustanova v tujini,
kjer se bo kandidat izobraževal;
h) fotokopijo prijave na magistrski študij;
kandidati, ki so že sprejeti, priložijo potrdilo
o sprejemu na magistrski študij;
i) pisno izjavo kandidata (napiše jo sam),
da ni bil spoznan za kazensko odgovornega
s pravnomočno sodno odločbo.
Če se kandidati izobražujejo v tujini, morajo biti dokazila iz točke a) in b) overjena
s štampiljko sodnega tolmača, diploma pa
mora biti nostrificirana.
Poleg navedenega naj kandidati v slovenskem jeziku priložijo natančen opis
izobraževalne ustanove, programa in
smeri ter čas trajanja študija, na katerega

se vpisujejo, s predvidenimi stroški izobraževanja (znesek šolnine, nastanitve,
prehrane, študijskega gradiva in potnih
stroškov). Podkomisija za štipendiranje
bo določila višino štipendije za vsakega
štipendista posebej, vendar največ v višini
4,5 mio SIT. Pri določitvi višine štipendije
se upoštevajo stroški šolnine, nastanitve,
prehrane in študijskega gradiva na podlagi predloženega predračuna ali računa
oziroma ocene teh stroškov izobraževalne ustanove. Štipendistom se, v okviru
odobrene višine štipendije, povrnejo tudi
potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno
vožnjo letno.
Vsi prijavljeni kandidati za pridobitev
štipendije bodo povabljeni na informativni
pogovor.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji – izključno za
delo na področju evropskih zadev, s katero
se bodo obvezali, da bodo po končanem
izobraževanju v tujini sklenili delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj
dvakrat toliko časa, kolikor znaša doba, za
katero bodo prejemali štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja
štipendij lahko dobite po tel.: 01/478‑16‑79,
478‑16‑58, 478‑16‑57 in 478‑16‑56.
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite v 30 dneh od datuma objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
p.p. 644, Ljubljana.
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Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo‑www.mju.gov.si (Delovna razmerja
in štipendiranje – Štipendije) in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – www.
ess.gov.si
Ministrstvo za javno upravo
Št. 150/06
Ob-21657/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo), 30. člena Statuta občine Ormož (11/99, 7/01, 19/05 in 12/06),
29. in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in sklepa Občinskega sveta občine Ormož z
dne 19. 7. 2006, Občina Ormož objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje je gradbena parcela
s parc. štev. 75/12 njiva v izmeri 843 m2 k.o.
Ivanjkovci.
III. Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino znaša 2,284.530 SIT. V izhodiščno
ceno predmeta prodaje davek na dodano
vrednost ni vključen in bremeni kupca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kup
ljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic na št. 00 110999.
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 s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) Uspešni ponudnik mora v 15. dneh od
prejema sklepa 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;
h) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 16. 8. 2006, do
12. ure, na naslov Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine Ivanjkovci – Ne

odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 741-53-09. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Ob-21822/06
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo objekta Šmartno št. 30
1. Naziv in sedež ponudnika: Občina
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
2. Opis predmeta prodaje: objekt Šmartno št. 30. Katastrski podatki za objekt so:
parc. štev. 1177; stanov. stavba 31 m2, razglašeno za kulturni spomenik v k.o. Šmartno. V naravi je dvoetažen objekt z mansardo. Objekt je star več 100 let. Prenova
objekta se izvaja v skladu z Ureditvenim
načrtom. K objektu pripada tudi stopnišče v
severnem delu objekta na zemljišču parc. št.
1176 k.o. Šmartno v približni izmeri 9 m2.
Objekt se proda po sistemu videno – kupljeno brez ugovorov glede kvalitete oziroma stanja nepremičnine.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po
začetku prodaje. Prodaja na osnovi javne
ponudbe se začne po 10 dnevih od oddaje
ponudb.
4. Izklicna cena in pogoji prodaje:
Izklicna cena je 8,611.000 SIT. Cena ne
vsebuje nobenih davščin. Ponudnik mora
izdelati in ponudbi priložiti Program prenove
objekta, kjer mora biti opisana namembnost
objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek prenove in oživitve objekta.
5. Kriterij za izbiro kupca: prodajna pogodba za objekt Šmartno št. 30 bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno in ki bo ponudil
najbolj primeren program prenove objekta.
Prednostno pravico nakupa pod enakimi pogoji ima lastnik nepremičnine na parc. št.
1176 k.o. Šmartno. Plačana kavcija uspešnega ponudnika bo všteta v kupnini prodajne pogodbe. Zbiranje ponudb je neuspešno,
če ni bila dosežena izklicna cena.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni po podpisu pogodbe in izstavitve računa.
7. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta v kolikor kupec ne plača kupnine v navedenem
roku.
8. Kraj in čas dostave ponudb: poslovna
stavba Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, najkasneje do 16. 8. 2006.
9. Višina kavcije in navedba računa: kavcija v višini 1.000.000 SIT se položi na račun
Banke Slovenije TRR 01207- 0100014109.
Plačilo kavcije mora biti izvršeno pred oddajo ponudbe.
10. Plačana kavcija brez obresti bo neuspelim ponudnikom vrnjena in sicer v roku 8
dni od odločitve o izbranem ponudniku.
11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji zbiranja ponudb pri Tonki
Simčič tel. 05/335-10-35, ter si po predhodnem dogovoru ogledajo predmet prodaje.
12. Komisija za prodajo nepremičnin lahko s soglasjem župana občine Brda ustavi
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postopek prodaje vse do sklenitve prodajne
pogodbe.
13. Drugi pogoji ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: predmet prodaje lahko kupijo
fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe. Ponudniki so poleg cene dolžni
dostaviti:
– program prenove objekta,
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR za primer vračila kavcije,
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe) oziroma izpisek iz registra
pravnih oseb (pravne osebe),
– davčno in telefonsko številko.
14. Vse stroške v zvezi z odkupom
objekta, zemljiškoknjižnim vpisom ter druge
stroške v zvezi s prodajo, davek na promet
nepremičnin, kakor tudi druge eventuelne
davščine plača kupec.
Občina Brda
Št. 153/06
Ob-21823/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 30. člena Statuta
Občine Ormož (11/99, 7/01, 19/05 in 12/06),
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in
sklepa Občinskega sveta Občine Ormož z
dne 19. 7. 2006, Občina Ormož objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje sta gradbeni parceli s:
a) parc. št. 187 v izmeri 5344 m2,
k.o. Ormož za izhodiščno vrednost
40,080.000 SIT;
b) parc. št. 249/1 v izmeri 9971 m2,
k.o. Ormož, za izhodiščno vrednost
74,782.500 SIT.
Nepremičnini sta v skladu z Odlokom o
lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 19/05)
namenjeni za gradnjo parkirnih prostorov.
Ponudbo je mogoče podati le za obe parceli skupaj.
III. V izhodiščno vrednost predmetov
prodaje davek na dodano vrednost ni vključen in bremeni kupca, ostali stroški v zvezi s
prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– izjavo ponudnika, da bosta gradbeni parceli namenjeni za gradnjo v skladu
z Odlokom o lokacijskem načrtu za obrtno
cono Ormož;
– bančno garancijo, da bosta parceli
uporabljeni v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož in da bo
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gradnja končana do konca leta 2006, v višini
seštevka izhodiščne vrednosti obeh parcel.
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic na št. 00 110999.
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 s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) Uspešni ponudnik mora v 15. dneh od
prejema sklepa 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;
h) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 16. 8. 2006, do
12. ure, na naslov Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnin obrtna cona Ormož –
Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Ob-21950/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00
in 85/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 69/03 in 16/04) in
101. člena v zvezi s 107. členom Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) ter 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega
poziva (Uradni list RS, št. 93/05), Filmski
sklad Republike Slovenije- javni sklad, objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje realizacije celovečernih,
srednjemetražnih in kratkometražnih
filmov (igranih, animiranih in
dokumentarnih) za leto 2007
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje realizacije celovečernih, srednjemetražnih in kratkometražnih filmov (igranih,
animiranih in dokumentarnih) za leto 2007.
Filmski sklad s tem javnim pozivom v okviru
dodeljenih sredstev sofinanciranja sofinancira tudi stroške promocije projekta.
2. Okvirna vrednost razpisanih finančnih
sredstev: 700,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (v
nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe in fizične osebe
– samostojni podjetniki, ki so v Republiki
Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video (v nadaljevanju: predlagatelj) dejavnosti v skladu z določili Splošnih pogojev poslovanja
Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada.
3.2. Za sredstva Filmskega sklada se
lahko potegujejo tisti predlagatelji, ki so
uspešno opravili fazo razvoja projekta.
3.3. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.4. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti očitno pornografske narave, s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti,
ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo.
3.5. Predlagatelj, ki je z istim projektom
kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
3.6. V skladu z 9. členom Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada mora predlagatelj, ki se je s predloženim projektom
že potegoval za sredstva na istovrstnem
natečaju in ni bil izbran, pri vnovičnem kandidiranju za sredstva priložiti obrazložitev
spremembe projekta glede na prvo prijavo
na natečaj. V kolikor se je predlagatelj z istim projektom prijavil na istovrstne natečaje
več kot dvakrat in je bil projekt predlagatelja zavrnjen, bo Filmski sklad zavrnil vlogo
predlagatelja.
3.7. V postopku za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektov lahko kandidira
in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada.
3.8. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.9. Predlagatelj lahko kandidira z enim
in istim projektom v času trajanja tega javnega poziva samo enkrat in največ s tremi
različnimi projekti v času trajanja tega javnega poziva.
4.0. Predlagatelj lahko kandidira s projektom, ki je namenjen primarno kinematografski eksploataciji ter s projektom, ki ustreza predmetu tega javnega poziva.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor programov
in projektov Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada ter merila in kriterije tega javnega poziva.
4.1. Kriteriji in merila za izbor
Pri izboru projektov bodo strokovne komisije in Uprava Filmskega sklada v skladu
s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada uporabile merila in kriterije za ocenjevanje programskega sklopa »realizacija projektov«.
Strokovne komisije in Uprava Filmskega
sklada ocenjujejo kriterij »umetniški oziroma
kulturni potencial projekta« ter kriterij »tržni
potencial projekta«.

Pri oceni kriterija »umetniški oziroma kulturni potencial projekta« SPK za scenaristiko in Uprava Filmskega sklada upoštevajo
naslednja merila:
– univerzalnost in komunikativnost naracije – do 10 točk,
– režiserjevo predstavitev stila, strukture
in vizualnih elementov filma z opisom glavnih likov – do 10 točk,
– potencial izvedbe glede na udeležbo
soavtorjev in avtorjev prispevkov – do 10
točk,
– idejna in estetska nadgradnja – do 10
točk,
– kratkoročni in dolgoročni poslovni cilji
na podlagi poslovnega in programskega načrta Filmskega sklada za tekoče proračunsko leto z namenom zagotavljanja programske raznolikosti ter vzpodbujanja razvoja
filmskega ustvarjanja – do 10 točk.
SPK za scenaristiko ocenjuje merila od
1. do 4. alinee prejšnjega odstavka, Uprava
Filmskega sklada ocenjuje merilo iz 5. alinee prejšnjega odstavka.
Skupna ocena kriterija »umetniški oziroma kulturni potencial projekta« predstavlja
50% maksimalno dosegljivega števila točk
končne ocene projekta.
Pri oceni kriterija »tržni potencial projekta« strokovna komisija in Uprava Filmskega
sklada upoštevajo naslednja merila:
– produkcijsko-izvedbeni potencial – do
10 točk,
– struktura finančne konstrukcije projekta s predračunom projekta po virih financiranja in ustreznost predračuna projekta
glede na predložene elemente projekta – do
10 točk,
– ustreznost terminske izvedbe projekta glede na predložene elemente projekta
– do 5 točk,
– tržni potencial glede na izkazani tržni
interes distributerja in prodajnih agentov
(pred-odkupne pogodbe, pogodbe itd.) – do
5 točk,
– udeležba televizij glede na sklenjene
predodkupne pogodbe – do 5 točk,
– kredibilnost producenta glede na preteklo sodelovanje s Filmskim skladom, realizirano produkcijo za kinematografsko distribucijo, gledanost in nagrade – do 5 točk,
– finančni predlog obravnavanega projekta glede na okvirno višino razpisanih
sredstev, podane finančne elemente projekta ter glede na sprejet poslovni načrt
Filmskega sklada za tekoče proračunsko
leto – do 10 točk.
Strokovna komisija ocenjuje merila od
prve do pete alinee prejšnjega odstavka,
Uprava Filmskega sklada ocenjuje merilo
iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka.
Uprava in strokovne komisije v skladu z
merili in kriteriji Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada ocenjujejo samo projekte oziroma
vloge:
– katerih solventnost družbe producenta
izkazuje pozitivno stanje in
– katerih predlagatelji predložijo vsa
zahtevana dokazila in verodostojne listine
v skladu z zahtevami besedila javnega natečaja ter v skladu z Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada ter ostalih splošnih aktov
Filmskega sklada in
– ki imajo zaključeno projektno dokumentacijo, finančno konstrukcijo, izkazano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z verodostojno pravno in finančno dokumentacijo, predpogodbami, pogodbami ter
ostalimi pisnimi in verodostojnimi dokazili.
Pogodbe, predpogodbe in ostala pisna in
verodostojna dokazila morajo izkazovati višino vloženih sredstev.
Projekti, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev iz prejšnjega odstavka so v postopku
vrednotenja in ocenjevanja s strani Uprave
Filmskega sklada in strokovnih komisij ocenjeni z 0 točkami.
Skupna ocena kriterija »tržnega potenciala projekta« predstavlja 50% maksimalno dosegljivega števila točk končne ocene
projekta.
Končna ocena posameznega projekta
je sestavljena iz ocen strokovnih komisij in
ocene Uprave Filmskega sklada.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
Pri ocenjevanju bodo strokovne komisije upoštevale kratkoročne in dolgoročne
poslovne cilje, določene v sprejetem poslovnem in programskem načrtu za tekoče
proračunsko leto 2006 v okviru dodeljenih
proračunskih sredstev Filmskemu skladu
Republike Slovenije – javnemu skladu, določenih v sprejetem proračunu Republike
Slovenije za leto 2007.
5. Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan prijavni obrazec za zbiranje predlogov
za sofinanciranje realizacije celovečernih
filmov (igranih in dokumentarnih) s temo
Slovenije in Evropa v polpretekli zgodovini
in sedanjosti za leto 2006;
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjena in
podpisana izjava št. 1 predlagatelja, da
sprejema vse pogoje in vsebino razpisne
dokumentacije, vključno z določili vzorca
pogodbe; da ima urejene avtorske pravice
za realizacijo projekta ter kinematografsko
distribucijo projekta; da kot predlagatelj z
istim projektom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih sredstev ali ne
kandidira za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev
v Republiki Sloveniji; da bo do podpisa
pogodbe s Filmskim skladom Republike
Slovenije – javnim skladom pri banki ali
pri drugi pooblaščeni finančni instituciji zavaroval projekt v višini 5% predračunske
vrednosti projekta, izkazane v zaključeni
finančni konstrukciji ter predložil ustrezno
listino o zavarovanju projekta v namen dobre izvedbe projekta;
3. izpolnjene in podpisane izjave št. 2
glavnih soavtorjev (kot jih določa 105. člen
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah), da
soglašajo z navedenimi podatki, če sami
niso predlagatelji;
4. izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, samostojne podjetnike in zavode, oziroma izpisek iz registra ustanov,
ki ne sme biti starejši od šestih mesecev
in s katerim se dokazuje registracija predlagatelja za opravljanje filmske in video
dejavnosti;
5. izpolnjen, podpisan iz ožigosan obrazec št. 1 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 1 -sinopsis, predstavljen z največ 25 vrsticami, ki mora biti napisan tako,

da nakazuje narativno linijo zgodbe in v
celoti razumljivo predstavlja projekt;
6. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 2. oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
obrazec št. 2 – režiserjeva predstavitev
stila, strukture in vizualnih elementov filma
z opisom glavnih likov, ki obsega največ 3
strani obrazca;
7. scenarij v slovenskem jeziku v 4 tiskanih izvodih in 1 izvod scenarija na disketi ali CD, v kolikor predlagatelj kandidira
za sofinanciranje igranega in animiranega
filma (kratkometražnega, srednjemetražnega in celovečernega);
8. story board v 4 izvodih, v kolikor predlagatelj kandidira s projektom animiranega filma (kratkometražni, srednjemetražni,
celovečerni);
9. tehnična snemalna knjiga, v kolikor
predlagatelj kandidira za igrani film (kratkometražni, srednjemetražni, celovečerni);
10. izpolnjen, podpisan iz ožigosan
obrazec št. 3 oziroma v primeru prijave
samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 3 – seznam igralske zasedbe pri igranem filmu oziroma seznam
sodelujočih pri dokumentarnem filmu in
animiranem filmu in seznam soavtorjev in
avtorjev prispevkov, kot jih opredeljuje Zakona o avtorski in sorodnih pravicah;
11. avtorske pogodbe, sklenjene med
producentom in režiserjem, scenaristom,
direktorjem fotografije, glavnim animatorjem pri animiranem filmu, katere morajo
izkazovati višino plačila za delo ter način
izplačila avtorskega honorarja;
12. seznam izvedbeno tehnične ekipe;
13. ocena filmsko tehničnih storitev in
uslug, podpisana in ožigosana s strani ponudnika;
14. izpolnjen, podpisan in ožigosan
obrazec št. 4 oziroma v primeru prijave
samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisa obrazec št. 4 – terminski plan priprav,
snemanja, post-produkcije in začetka kinematografskega prikazovanja filma;
15. izpolnjen, podpisan in ožigosan
obrazec št. 5 oziroma v primeru prijave
samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 5 – vsebinsko poročilo o
opravljeni fazi razvoja projekta;
16. izpolnjen, podpisan iz ožigosan
obrazec št. 6 oziroma v primeru prijave
samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 6 – zaključena finančna
konstrukcija filma s priloženimi dokazili,
zahtevanimi na obrazcu;
17. izpolnjen, podpisan iz ožigosan
obrazec št. 7 oziroma v primeru prijave
samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 7 – predračun stroškov
filma z navedbo vira financiranja po posameznih postavkah v predračunu stroškov
projekta, ki mora vključevati tudi predračun
stroškov promocije filma;
18. ocena tržnega potenciala projekta
predlagatelja, podpisana in ožigosana s
strani zainteresiranega distributerja;
19. predpogodba ali pogodba z distributerjem filma in/ali pred-odkupne pogodbe s
TV postajami;
20. izpolnjen, podpisan iz ožigosan
obrazec št. 8 oziroma v primeru prijave
samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 8 – kredibilnost predlagatelja;
21. potrdilo o solventnosti družbe s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti
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družbe v preteklem letu (BON 1/P ali BON
2/P)) ter izkaz poslovnega uspeha in bilanco stanja za leto 2005 za zavode, ustanove
in samostojne podjetnike, potrjene s strani
odgovorne osebe. Potrdilo o solventnosti
ne sme biti starejše od šestih mesecev od
datuma oddaje vloge.
6. Izbor projektov
Strokovne komisije ocenjujejo vloge po
vrstnem redu njihovega prispetja. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali
merila in kriterije besedila javnega poziva
in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 75 točkami, ob
upoštevanju višine razpisanih sredstev, po
vrstnem redu od prispetja do porabe sredstev, v višini:
– celovečerni – igrani in animirani – filmi: od 100,000.000 SIT do 200,000.000
SIT,
– celovečerni dokumentarni filmi: od
20,000.000 SIT do 40,000.000 SIT,
– srednjemetražni – igrani, dokumentarni in animirani – filmi: od 20,000.000 SIT do
40,000.000 SIT,
– kratkometražni – igrani, dokumentarni
in animirani – filmi: od 10,000.000 SIT do
20,000.000 SIT.
7. Način ocenjevanja projektov: merila
in kriteriji so ovrednoteni s točkami, določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih
za izbor programov in projektov Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Vsako od meril in kriterijev je določeno
v razponu točk, skupna ocena projekta je
seštevek posameznih točk v okviru posameznih kriterijev ocenjevanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva bodo bila v skladu s
pogodbo izplačana v letu 2007 in 2008 ter
morajo biti porabljena v letu 2007 in 2008.
Javni poziv se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Dokumentacija javnega poziva obsega
9.1. besedilo javnega poziva;
9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za
realizacije celovečernih, srednjemetražnih
in kratkometražnih filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) za leto 2007;
9.3. izjave številka 1 do številka 2:
– izjava številka 1
– izjava številka 2;
9.4. obrazci od številke 1 do številke 8:
– obrazec št. 1
– obrazec št. 2
– obrazec št. 3
– obrazec št. 4
– obrazec št. 5
– obrazec št. 6
– obrazec št. 7
– obrazec št. 8;
9.5. vzorec pogodbe o sofinanciranju
realizacije celovečernih, srednjemetražnih
in kratkometražnih filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) za leto 2007;
9.6. pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu Filmskega sklada, Miklošičeva 38/V,
1000 Ljubljana, v tajništvu od 10. do 12.
ure, vsak delovni dan od te objave naprej.
Na podlagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno
dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem
primeru zaračuna stroške poštnine in stro-
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ške za razpisno dokumentacijo, ki znašajo
1.500 SIT (z 20%DDV). Če se razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega sklada, zaračuna Filmski sklad stroške
za razpisno dokumentacijo v višini 1.500
SIT (z 20% DDV).
Dokumentacija javnega poziva se lahko
natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo
tudi vsi ostali podatki, povezani z izvedbo
javnega poziva (zakonski in podzakonski
akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana na ustreznem prijavnem
obrazcu iz dokumentacije javnega poziva
in mora vsebovati vse obvezne priloge, podatke in gradivo oštevilčene in predložene
v ločenih ovitkih v zaporedju, kot je navedeno v 5. točki (Obvezne priloge) tega
javnega poziva.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: »Javni poziv za zbiranje
predlogov za sofinanciranje celovečernih,
srednjemetražnih in kratkometražnih filmov
(igranih, animiranih in dokumentarnih) za
leto 2007«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: naziv družbe predlagatelja oziroma ime in priimek predlagatelja, sedež, kraj in poštna številka.
Strokovne komisije bodo obravnavale
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene
na naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V,
1000 Ljubljana, najkasneje do posameznega roka začetka seje Strokovno programske komisije, in sicer:
– 1. rok zasedanja 1. seje strokovnih
komisij z dne 28. 8. 2006,
– 2. rok zasedanja 1. seje strokovnih
komisij z dne 28. 9. 2006,
– 3. rok zasedanja 1. seje strokovnih
komisij z dne 27. 10. 2006.
Filmski sklad sprejema vloge, ki jih
stranka predloži osebno na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
Filmski sklad bo po postopku odpiranja
iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do posameznega datuma, določenega za začetek ocenjevanja in vrednotenje
vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za
isti program ali projekt na javni poziv pošlje
več vlog, se obravnava prva vloga, ostale
pa se zavržejo, razen če jih je mogoče
obravnavati kot dopolnitve ali spremembe
prve vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni
po odprtju nepopolne vloge pozvala predlagatelja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki
na naslov, ki ga je predlagatelj navedel v
vlogi. Predlagatelj mora v roku, določenem
v pozivu, predložiti dopolnjeno vlogo na
naslov Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, pri čemer se šteje, da je vloga vložena
takrat, ko je predložena popolna vloga.
Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija in
ki ni izpolnjena ali predložena v skladu s
prvim odstavkom te točke.
Če bo dopolnjena vloga predložena na
Filmski sklad po datumu, ki je določen za
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sejo strokovnih komisij, bo vloga obravnavana na naslednjem roku, določenem za
sejo strokovnih komisij.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele na Filmski sklad po zaključku javnega poziva, se bodo štele za prepozne in
bodo zavržene s sklepom.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje.
Vloge bo strokovna komisija obravnavala po vrstnem redu prispetja do porabe
sredstev oziroma do zaključka javnega poziva z dne 27. 10. 2006.
11. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem javnem
pozivu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se morajo odzvati na poziv Filmskega
sklada k podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu
poziva ne vrne podpisane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Saša Suša, tel.
01/23-43-200,
elektronski
naslov:
sasa.susa@film-sklad.si,������������������
vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
14. Trajanje javnega poziva in obveščanje predlagateljev
Javni poziv traja do dne 27. 10. 2006.
Kolikor so sredstva, namenjena sofinanciranju realizacije celovečernih, srednjemetražnih in kratkometražnih filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) za leto
2007, porabljena pred potekom roka iz
prejšnjega stavka te točke, se postopek
javnega poziva zaključi z dnem porabe
sredstev.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni
z odločbo.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-21561/06
Jereb, d.o.o., Celje, v stečaju objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatve stečajnega
dolžnika Jereb, Trgovina – inženiring
– sistem, d.o.o., Celje, Obrtniška ulica
5, 3202 Ljubečna
Predmet prodaje: terjatev stečajnega
dolžnika do MOBILE ARCH, d.o.o., Trg
celjskih knezov 2, 3000 Celje v znesku
1,223.069,58 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 tran-

sakcijski račun stečajnega dolžnika 06000
– 0960052367 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;
– Jereb, Trgovina – inženiring – sistem,
d.o.o., Celje, 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
na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje z oznako
“Ponudba za odkup – opr. št. St 35/2005
– Ne odpiraj”.
Jereb, d.o.o., Celje, v stečaju
Št. 3481551
Ob-21686/06
TOKO-LINE d.d. v stečaju, Lukovica pri
Domžalah 84, Lukovica, na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Opr. Št. 256/2005, z dne 16. 6.
2006 objavlja
prodajo premoženja
z javnim zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je poslovni prostor
na Cankarjevi ulici 4, v Ljubljani, velikosti
62 m2, skupaj z opremo, ki je v lasti prodajalca in se nahaja v prostoru.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku z javnim zbiranjem ponudb.
Na naroku za odpiranje ponudb bo možno
zviševanje cene, pri čemer bodo imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, katerih
ponudbe bodo priznane za veljavne.
Za veljavne se bodo štele pravočasno
prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
– Javno odpiranje ponudb in izbira ponudnika bo dne 5. 9. 2006 ob 9.30 prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7, Ljubljana, v razpravni dvorani
št. II/1.
– Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati: naziv kupca,
njegov natančen naslov, davčno številko
in ponujeni znesek, ki ne sme biti nižji
od izklicne prodajne cene (brez davka na
promet nepremičnin in DDV) in rok plačila, ki ne sme biti daljši od 15 dni po sklenitvi pogodbe. Ponudbo mora podpisati
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pooblaščena oseba za zastopanje družbe
oziroma ponudnika.
– Ponudbi mora biti priložen: veljaven
sklep o registraciji podjetja, če je ponudnik
družba, oziroma kopija osebne izkaznice,
če je ponudnik fizična oseba, notarsko
overjena izjava, s katero ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ne obstajajo dejstva in okoliščine
iz 1., 2. in 3. odstavka 153 člena ZPPSL in
dokazilo o plačilu varščine.
– Izklicna cena je 17,812.000 SIT v
kateri ni vključen davek na promet nepremičnin in/ali DDV, ki se prišteje in ga
plača kupec.
– Ponudnik mora pravočasno vplačati
varščino v višini 10% od izklicne cene za
posamezno vrsto premoženja za katerega
pošilja ponudbo na poslovni račun stečajnega dolžnika št: 02053-0255624190 pri
NLB d.d. Ljubljana. Za pravočasno plačano varščino se štejejo prispela plačila
na TRR stečajnega dolžnika vključno do
petka 4. 8. 2006.
– Ponudba mora prispeti na naslov: Janez Artič – stečajni upravitelj, Čebelarska
ulica 1, 1000 Ljubljana. Na zaprti ovojnici
mora biti oznaka »Za TOKO-LINE d.d. v
stečaju, ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
– Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele do naslovnika vključno do
ponedeljka 7. 8. 2006 do 16. ure ne glede
na način in rok oddaje na pošto.
– Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin oziroma prilog in podatkov ali bodo prispele nepravočasno, se
ne bodo upoštevale, morebitna vplačana
varščina pa se bo ponudniku vrnila v roku
8 dni po odpiranju javnih ponudb.
– Plačana varščina se bo uspešnemu
ponudniku vračunala v kupnino, drugim
ponudnikom pa bo vrnjena v 8 dneh po
končanem naroku za odpiranje ponudb.
Varščina se ne obrestuje.
– Posamezno premoženje je naprodaj
kot celota poslovni prostor + oprema, po
sistemu videno-kupljeno. Prodajalec ne
odgovarja stvarne in pravne napake. Premoženje je oddano v najem, ki se izteče
30. 9. 2006.
– Stroški vpisa spremembe lastništva v
ZK gredo v breme kupca.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 5 dneh po odpiranju ponudb, kupnino pa mora v celoti plačati
v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
– Kupljene premičnine se bo kupcu izročilo v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine. Kupec od tega dne prevzema tudi
vse stroške in druge obveznosti v zvezi z
lastništvom.
– Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v
dogovorjenem roku se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta; v tem
primeru plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa
ali ne plača v roku celotne kupnine, se
mu vrne le tisti del že plačane kupnine, ki
ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih
zaradi njegovega odstopa od nakupa.
– Ogled nepremičnine je možen vsak
delavnik med 9. in 13. uro.
– Vse osebe, ki imajo predkupno pravico določeno v skladu slovensko zakonodajo, lahko le to uveljavljajo na naroku za
prodajo, neposredno po končani dražbi.

Ta objava se v skladu z 3. tč. 148. člena
ZPPSL šteje tudi kot obvestilo o prodaji
dolžnikovega premoženja vsem, ki imajo
predkupno pravico.
– Dokumentacijo o premoženju, ki je
naprodaj je možno dobiti tudi po e-mailu,
če pošljete ustrezen dopis s svojimi podatki na mail: janez.artic@davcnapisarna.si.
Stečajni upravitelj
Janez Artič
Ob-1898/06
Metka Tekstil, d.o.o., Celje, v stečaju,
Ipavčeva ulica 22, 3000 Celje, poziva na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju,
opr. št. St 9/97 z dne 3. 2. 2006 upnika Mineral – Chemie AG Basel, P.O. Box 310,
4125 Riehen 1, Švica, da mu v roku 30 dni
od objave tega poziva sporoči podatke o
računu pri banki, na katerega bi mu lahko
izplačali pripadajoči znesek iz naknadne
razdelitve stečajne mase.
Metka Tekstil, d.o.o., Celje, v stečaju,
Stečajni upravitelj
Zvonimir Hudej, univ. dipl. inž.
Ob-21899/06
Tovarna volnenih odej, p.o., Škofja
vas, v stečaju, Škofja vas 40, 3211 Škofja
vas, poziva na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Celju, opr. št. St 21/95 z dne
13. 2. 2006, upnika MEILINGER GmbH,
Heimgartenstrasse 17, 82327 Tutzing,
Nemčija, da mu v roku 30 dni od objave
tega poziva sporoči podatke o računu pri
banki, na katerega bi mu lahko izplačali
pripadajoči znesek iz naknadne razdelitve
stečajne mase.
Tovarna volnenih odej, p.o.,
Škofja vas, v stečaju
Stečajni upravitelj
Zvonimir Hudej, univ. dipl. inž.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-25/2006/5
Ob-21889/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 37, kjer je vpisana politična
stranka Stranka demokratske akcije Slovenije, s skrajšanim imenom SDA Slovenije in s kartico imena SDAS ter s sedežem v
Šenčurju, Mlakarjeva 14, vpiše sprememba statuta in sedeža v: Ljubljana, Makucova
ulica 24.«
Št. 2153-45/2006/7
Ob-21890/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 63 vpiše politična stranka Piran je naš, s kratico imena PJN
ter s sedežem v Luciji, Obala 114. Znak
stranke je sestavljen iz besednega napisa
(logotipa) in simbola. Simbol predstavlja
moder križ z ukrivljenima krakoma ter rdeč
lik, postavljen v ozadje. Lik je v zgornjem
delu ravnih linij, v spodnjem pa se zaključi
v zaokroženo celoto. Za besedni napis (logotip) je uporabljena neserifna tipografija
Gill Sans regular, kjer med besedami ni
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presledkov. Besede ločuje barvna kombinacija rdeče in modre pantonske barve.
Za besedi »Piran« in »naš« je uporabljena
modra barva (pantone 300 C), za besedo
»je« pa je uporabljena rdeča barva (pantone 1797 C).
Kot zastopnik politične stranke Piran je
naš se v register političnih strank vpiše Tomaž Gantar, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030027.«

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-12/2006-5

Ob-21564/06

Pravila Sindikata cestnega gospodarstva Slovenije – Sindikata delavcev v KPL
Ljubljana, skrajšano ime SCGS – Sindikat
delavcev v KPL Ljubljana, s sedežem Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, sprejeta
15. 5. 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 193 z dne
20. 6. 2006.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-68/2006-5

Ob-21888/06

Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 20. 7.
2006 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence Uradni list
RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo;
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Barr Laboratories Europe B.V.i.o., Rokin
55, 1012 KK Amsterdam, Nizozemska
(Barr Laboratories), in Pliva d.d., Ulica
grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, Hrvaška (Pliva), skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe
Pliva s strani družbe Barr Laboratories. V
trenutku izdaje odločbe javna ponudba še
ni bila objavljena.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave
gospodarskih družb
Ob-21565/06
Stečajni upravitelj Hipotekarne banke
d.d. Brežice – v stečaju, Cesta prvih borcev
48, 8250 Brežice poziva imetnike prednostnih in navadnih delnic izdajatelja Hipotekarna banka d.d. Brežice, da mu v tridesetih
dneh od objave tega oglasa priglasijo svoje terjatve do preostanka premoženja po
popolnem poplačilu upnikov, ki izvirajo iz
prednostnih in navadnih delnic izdajatelja
– stečajnega dolžnika.
Imetniki delnic naj svoje vloge pošljejo na sedež stečajnega dolžnika, v njih pa
navedejo svoj ime in priimek, pravne osebe firmo, naslov, davčno številko in številko transakcijskega računa, na katerega jim
bodo nakazana denarna sredstva v skladu
z določili 168. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in v skladu z določili Statuta Hipotekarne banke d.d. Brežice,
ter priložijo delnice.
Stečajni upravitelj:
Branko Ogorevc

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-21566/06
Skupščina družbe IMP Armature, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o.,
je zaradi izstopa družbenikov, dne 3. 7.
2006 sprejela sklep o rednem zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe, in sicer da se
osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 297,530.000 SIT zmanjša za nominalni
znesek poslovnih deležev družbenikov, ki
so iz družbe izstopili, tako da po zmanjšanju
znaša 37,506.000 SIT.
Na podlagi 520. člena ZGD-1 se poziva upnike družbe z omejeno odgovornostjo
IMP Armature, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o., da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
IMP Armature d.o.o.
Ob-21859/06
Ustanovitelj družbe Ratoncito d.o.o.,
Ljubljana je dne 6. 7. 2006, skladno s 520.
členom Zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju: ZGD-1), sprejel sklep, da se
osnovni kapital družbe zmanjša za znesek
19,500.000 SIT tako, da osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša 2,100.000 SIT.
Glede na navedeno, poslovodja družbe
Ratoncito d.o.o., skladno s 1. alineo drugega odstavka 520. člena ZGD-1, poziva
potencialne upnike družbe, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Ratoncito d.o.o.

Razširitev dnevnega reda
Št. 13/2006
Ob-21631/06
Uprava družbe SLOVENIJALES družba
za trgovino in druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana, Dunajska cesta 22, na podlagi 296.
in 298. člena Zakona o gospodarskih druž-
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bah (ZGD-1) objavlja razširitev dnevnega
reda 12. redne skupščine delničarjev družbe
SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana, Dunajska
cesta 22, ki bo dne 31. 8. 2006, objavljeno
dne 14. 7. 2006 na SEOnetu Ljubljanske
borze d.d., uradnih spletnih straneh družbe,
v časopisu DELO in v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 74 z dne 14. 7. 2006,
na zahtevo delničarja družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., kot 61,72% imetnika
delnic družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana, ki na podlagi določil prvega odstavka
298. člena ZGD-1 zahteva, da se dnevni
red 12. redne skupščine, sklicane za dne
31. 8. 2006 razširi z novo dodatno točko 5,
ki se glasi:
»5. Imenovanje in odpoklic člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina z dnem 31. 8.
2006 odpokliče člana nadzornega sveta Gabrijela Škofa.
Skupščina za novega člana nadzornega
sveta imenuje Miha Grilec. Mandat novemu
članu nadzornega sveta prične teči z dnem
1. 9. 2006 in traja 4 leta.«
Obrazložitev: delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane
nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje in
odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki
so jih izvolili. Zato predlagatelj ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. pravočasno za zadostitev pogoja iz prvega odstavka 298. člena
ZGD- 1, predlaga upravi družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana razširitev dnevnega
reda z novo dodatno točko.
SLOVENIJALES družba za trgovino
in druge storitve, d.d.,
uprava družbe
Ob-21884/06
Na podlagi 298. 299. in 300. člena Zakona o gospodarski družbah (ZGD-1) Egoles,
d.d. Škofja Loka – v likvidaciji, na zahtevo
delničarja Rekon, d.o.o., Vir pri Stični 92,
1295 Ivančna Gorica, objavlja:
– razširitev dnevnega reda 9. redne seje
skupščine družbe Egoles, d.d. Škofja Loka
– v likvidaciji s sedežem v Škofji Loki, Kidričeva c. 56, ki bo v četrtek 24. 8. 2006,
ob 11. uri na sedežu družbe v Škofji Loki,
Kidričeva c. 56
in
– nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda kot sledi iz njegovega predloga:
1. Dopolnitev dnevnega reda
3. Umik delnic z organiziranega trga
Predlog sklepa št. 3: skupščina delničarjev sprejme sklep, da se delnice izdajatelja družbe Egoles d.d., z oznako GKRG
umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske
borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana
– prostega trga.
Družba Egoles d.d. izjavlja, da delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o
umiku delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. – prostega trga, ponuja, da bo pridobila njihove
delnice za primerno denarno odškodnino, ki
se določi v višini 200 SIT za eno delnico.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4: skupščina sprejme
sklep o odpoklicu obstoječih članov nadzornega sveta družbe.
Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo štirih let izvolijo:

– Marko Ilar, Dolenjska cesta 45, 1000
Ljubljana, EMŠO 2603966500399,
– Irena Kos, Pot v mejah 6, 1129 Ljubljana, EMŠO 2503962505375,
– Aleš Blasutto, Velesovska cesta 89,
4208 Šenčur, EMŠO 2007967500056.
Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe
nastopijo mandat z dnem imenovanja.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5:
Spremembe in dopolnitve statuta družbe:
2) 4.1. točka statuta družbe se spremeni
tako da glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 51,399.000
SIT in je razdeljen na 51.399 navadnih imenskih kosovnih delnic.
3) Briše se točka 4.2.
4) V točki 7.6. se črtajo drugi, tretji in
četrti odstavek.
5) Točka 7.7. se črta.
6) Spremembe in dopolnitve statuta
družbe:
V točki 8 letno poročilo, uporaba bilančnega dobička in dividenda se črta besedilo:
»Obveščanje delničarjev
Uprava bo delničarje in širšo javnost
obveščala o vseh pomembnih dogodkih ali
okoliščinah, ki lahko vplivajo na poslovanje
družbe v dnevniku Finance ali na spletni
strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi
pravili in navodili.
Uprava na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani,
na kateri je informacija objavljena. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem
kapitalu družbe znaša najmanj 5 %, mora
družba obveščati tudi pisno (priporočeno s
povratnico).«
Skupščina pooblasti nadzorni svet za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
besedila statuta z veljavno sprejetimi odločitvami.
2. Nasprotni predlog k drugi točki dnevega reda
Nasprotni predlog k sklepu št. 2: skupščina družbe Egoles d.d. odloči, da družba
deluje dalje.
Utemeljitev nasprotnega predloga k sklepu št. 2:
Rekon, d.o.o. meni, da premoženje družbe izkazano v poročilu o poteku postopka
likvidacije in predlogu za razdelitev premoženja zadošča za nadaljnje delovanje družbe Egoles d.d. ter, da je nadaljevanje družbe
glede na perspektivnost panoge z vidika
delničarjev smotrno.
Zaradi zgoraj navedenega Rekon, d.o.o.
sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu likvidacijskega upravitelja in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov nasprotni predlog.
Egoles, d.d.
Likvidacijski upravitelj
Andrej Drašler, univ.dipl.ing.
Ob-21894/06
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.), za sejo skupščine sklicano za 16.
8. 2006 ob 11. uri v prostorih notarja Bojana
Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana, se na
podlagi predloga manjšinskega delaničarja Agent d.o.o. po razširitvi dnevnega reda
skupščine in v skladu z 296. členom ZGD-1
doda točka dnevnega reda v sledečem besedilu:
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5. Imenovanje posebnega revizorja po
318. členu ZGD-1.
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-21959/06
Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in
logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper, je na podlagi 13. člena Statuta
družbe sklicala 12. skupščino družbe v torek, 22. avgusta 2006 ob 13. uri v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje
38, Koper. Sklic skupščine je bil objavljen
dne 21. 7. 2006 v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 76–77/06.
Uprava družbe objavlja, na podlagi podane zahteve delničarja Republika Slovenija
z dne 21. 7. 2006 za dopolnitev dnevnega
reda 12. skupščine, ki jo je družba prejela
24. 7. 2006, razširitev dnevnega reda 12.
seje skupščine družbe Luka Koper, d. d.
tako, da se za 10. točko dnevnega reda uvrsti 11. točka dnevnega reda in sicer:
Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: predsedniku nadzornega
sveta pripada sejnina v višini 35 % povprečne mesečne plače delniške družbe, vendar
največ v višini 80.000 SIT bruto, članom
nadzornega sveta pa sejnina v višini 25 %
povprečne mesečne plače delniške družbe,
vendar največ v višini 57.140 SIT bruto.
Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s
članom nadzornega sveta. V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je
namestnik predsednika nadzornega sveta
upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
Sejnina se lahko poveča skladno s 5. in
6. točko sklepa Vlade RS št. 113-05/2001-7
z dne 11. oktober 2001.
Zneski izračunanih sejnin po tem sklepu
predstavljajo bruto zneske sejnin in se izplačujejo po opravljeni seji (redni, izredni ali
korespondenčni) .
Luka Koper, d. d.
uprava

Sklici skupščin
Ob-21509/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., sklicujeta uprava in nadzorni svet
skupščino družbe
Murka, trgovina in storitve, d.d., Lesce,
Alpska cesta 45,
ki bo v četrtek, 31. avgusta 2006 ob
11. uri v Lescah, v Hotelu Krek, Hraška cesta, TNC Lesce, 4248 Lesce.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in preštevalca glasov, po predlogu
uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta za leto 2005 ter odločanje o podelitvi
razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2005 in upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto
2005.
3. Dopolnitev dejavnosti, sprememba
sedeža, sprememba firme in sprememba
statuta družbe.
Predlogi sklepov:
3.1. Dejavnosti družbe se dopolnijo z
dejavnostmi, ki so v standardni klasifikaciji
dejavnosti opredeljene kot drugo kreditiranje, drugo finančno posredništvo d.n. in dejavnost holdingov;
3.2. Sedež družbe se spremeni in je odslej v Ljubljani. Poslovni naslov družbe določi uprava s sklepom.
3.3. Skrajšana firma družbe se spremeni,
tako da se odslej glasi: MURKA d.d.
3.4. Statut družbe se spremeni, tako da
se v točki 4.2. statuta družbe za besedilom:
“Vse delnice so navadne imenske in prosto
prenosljive delnice istega razreda v smislu
določb Zakona o gospodarskih družbah”,
preostali del besedila te točke črta.
3.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi s sklepi skupščine o dopolnitvi dejavnosti,
spremembi sedeža, spremembi skrajšane
firme in spremembi statuta družbe in njihovo izvedbo.
4. Uvedba kosovnih delnic in prehod na
evro
Predlogi sklepov:
4.1. Družba uvede kosovne delnice. Vse
delnice družbe so navadne kosovne delnice,
ki se vse glasijo na ime.
4.2. Delnice družbe z nominalnim zneskom se pretvorijo oziroma zamenjajo v kosovne delnice tako, da vsaka delnica družbe
z nominalnim zneskom postane 1 kosovna
delnica.
4.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da njegovo
besedilo uskladi s tem sklepom o uvedbi
kosovnih delnic.
4.4. Skupščina nadalje pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe, tako
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih po uvedbi evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki vključuje letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto
2005 ter predloge sklepov z utemeljitvami je
delničarjem dostopno oziroma bo posredovano na njihovo pisno zahtevo, naslovljeno
na upravo družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., Alpska cesta 45, 4248 Lesce.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno prijavijo na naslov Murka, trgovina in
storitve, d.d., Alpska cesta 45, 4248 Lesce
in sicer tako, da družba prijavo prejme najkasneje do vključno ponedeljka, 28. avgusta
2006, ko morajo prijave prispeti na naslov
družbe.
Murka, trgovina in storitve, d.d.
Ob-21511/06
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled sklicujem
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10. redno skupščino družbe
Elmont Bled, d.d.
ki bo v torek, 29. avgusta 2006 ob
10. uri v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika in
dveh preštevalcev glasov ter določitev
notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta
Jože Legat in Cvek Boris.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A1) Celotni bilančni dobiček znaša
410.667.142 SIT.
A2) Iz drugih rezerv, oblikovanih iz
bilančnih dobičkov na podlagi sklepa
8.skupščine, se v nerazporejene dobičke
preteklih let prenesejo zneski: 1.093.074
SIT za leto 1996; 3.156.216 SIT za leto
1997 in 17.747.677 SIT za leto 1998.
A3) Iz nerazporejenih dobičkov let
1996, 1997 in ostanek iz dobička 1998 se
izplača dividenda v višini 10,822.000 SIT
bruto (400 SIT bruto na delnico)
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2005. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu drugega odstavka 282. člena
ZGD podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga naslednji
sklep:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2006 se imenuje revizijska družba GSS
d.o.o., Ljubljana.
– Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od objave sklica do dneva skupščine.
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti skladno z zakonom
in podano v pisni obliki.
– Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
– Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
– Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki delnic na 25. 8. 2006.
– Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti
skupščine družbe, vljudno prosimo, da
svojo udeležbo predhodno pisno javijo v
tajništvo družbe in sicer najkasneje tri dni
pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni
delničarji ne bodo imeli pravice udeležbe
na skupščini.
Elmont Bled d.d.,
uprava
direktor Janez Žnidar
Ob-21512/06
Na podlagi 35. člena Statuta družbe
Primorje Holding d.d., uprava – direktor
družbe sklicuje
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4. sejo skupščine delniške družbe
Primorje Holding d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 28. avgusta
2006, ob 17. uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Vipavska cesta 3.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
„Skupščina družbe izvoli Alojza Bolčino
za predsednika skupščine, Andreja Bandlja
in Gašperja Marca za preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarke Laure Čermelj.“
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila družbe Primorje
Holding d.d. za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom uprave za
leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe Primorje Holding d.d., o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005
in preveritvi predloga uporabe bilančnega
dobička.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
„a) Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2005, ki znaša 154,567.578,18 SIT
ostane nerazporejen.“
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005.“
4. Odobreni kapital ter sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
»a) Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Primorje Holding d.d. in sicer 5. člen, 7. člen,
23. člen in 25. člen Statuta družbe.
b) V okviru sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe Primorje Holding d.d.,
je upravi dano pooblastilo, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v petih
letih po vpisu sprememb v sodni register,
osnovni kapital poveča do 50% osnovnega kapitala, vpisanega na dan izdaje tega
pooblastila, z izdajo novih delnic, pri čemer
lahko izključi prednostno pravico do novih
delnic.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sprejetimi sklepi izdela čistopis
statuta družbe s katerim njegovo besedilo uskladi z veljavno sprejetimi odločitvami
skupščine.«
5. Preračun osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa:
„Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1 pooblašča nadzorni svet, da v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala
v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v
eure po tečaju zamenjave in v skladu s tem
uskladi določbe Statuta družbe.“
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: „za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 se imenuje družba Revizijski center, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.“
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo, letno poročilo 2005 skupaj z
revizorjevim poročilom, poročilo nadzornega
sveta za skupščino in predlog sprememb
Statuta je delničarjem na vpogled vsak delavnik od 16. do 17. ure, od objave sklica do
dneva zasedanja skupščine, pri Gorazdu
Humarju na sedežu družbe.
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Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno napovejo na sedežu družbe.
Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj
15 minut pred predvidenim začetkom seje
skupščine, da prijavijo svojo navzočnost pri v
predlogu predvidenih preštevalcih glasov.
Primorje Holding d.d.
uprava – direktor
Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.
Ob-21513/06
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas MTS d.d. sklicujem
20. skupščino delničarjev
Kompas MTS d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2006 ob 9. uri v sejni sobi na sedežu delovne enote družbe
v Ljubljani, Vojkova ulica 58, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Damjana Škofiča, v komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev se izvoli
Darinka Borštnik, Andreja Budja in Dejan
Sadek. Skupščini bo prisostvovala notarka
Nada Kumar.
3. Odločanje o bilančnem dobičku za leto
2005 ter o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2005 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282.
členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno
poročilo za leto 2005.
b) Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2005 znaša 28,984.233,97 SIT, se
ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže
kot preneseni dobiček.
O njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2005 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in
294. člena ZGD podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo letnega poročila za leto 2006 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se delnice družbe preoblikujejo v
kosovne delnice in sicer se vsaka delnica z
nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z
eno navadno imensko kosovno delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša
594,601.000 SIT porazdeljen na 594.601
navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo
na ime.
6. Sprememba Statuta Kompas MTS
d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep, da se 5. člen
Statuta Kompas MTS d.d. spremeni tako,
da se glasi:

»Osnovni
kapital
družbe
znaša
594,601.000 SIT in je razdeljen na 594.601
navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo
na ime.
Kosovne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.«
7. Preračun osnovnega kapitala v evre.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute preračuna v 5. členu Statuta
družbe določen znesek osnovnega kapitala,
ki znaša 594,601.000 SIT, v evre po tečaju
zamenjave in v skladu s tem uskladi Statut
družbe.
Letno poročilo, poročilo revizorja, poročilo nadzornega sveta, predlogi sklepov z utemeljitvami ter drugo gradivo za skupščino je
dostopno in na vpogled delničarjem v tajništvu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od objave
tega sklica v Uradnem listu RS dalje.
Sklic skupščine ter predlogi sklepov so
dostopni na spletni strani družbe www.kompas-mts.si.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje do 28. 8. 2006 pisno prijavili na naslov
sedeža družbe Ljubljana, Pražakova 4 ali
osebno oziroma po pošti na naslov Ljubljana, Vojkova cesta 58. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če jo družba prejme najkasneje
do vključno 28. 8. 2006. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas
Mejni turistični servis d.d.
direktor
Aleksander Jereb
Ob-21514/06
Na podlagi 39. člena Statuta delniške
družbe Induplati d.d. sklicujem
skupščino delničarjev
Induplati d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2006 ob 9. uri na sedežu
družbe Kamniška cesta 24, Zgornje Jarše, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Žarko Tatalovič, v komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev se izvoli
Vladislava Pirc. Skupščini bo prisostvovala
notarka Majda Lokošek.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, poročilom pooblaščenega revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta ter odlo-
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čanje o podelitvi razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2005 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282.
členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno
poročilo za leto 2005.
b) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Induplati d.d. v poslovnem letu 2005 ter se direktorju in članom
nadzornega sveta na podlagi 293. in 294.
člena ZGD podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo letnega poročila za leto 2006 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep, da se delnice
družbe preoblikujejo v kosovne delnice in
sicer se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z eno navadno
imensko kosovno delnico ter, prav tako tudi
nominalne delnice, ki izhajajo iz stvarnih
vložkov.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša
683,208.000 SIT porazdeljen na 683.208
navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo
na ime.
6. Sprememba Statuta Induplati d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep, da se 5. člen
Statuta Induplati d.d. spremeni tako, da se
glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
683,208.000 SIT in je razdeljen na 683.208
navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo
na ime.
Vse delnice so navadne delnice. Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico in
daje imetniku::
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe;
– pravico do dela dobička (dividenda);
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.«
7. Preračun osnovnega kapitala v evre.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute preračuna v 5. členu Statuta
družbe določen znesek osnovnega kapitala,
ki znaša 683,208.000 SIT, v evre po tečaju
zamenjave in v skladu s tem uskladi Statut
družbe.
8. Razširitev dejavnosti družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da dopolni 3. člen Statuta družbe z
novimi dejavnostmi:

20.200

01.110
01.120

50.302

01.131
01.132
01.300
01.411
02.010
02.020
20.100

Pridelovanje žit in drugih poljščin
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
Vinogradništvo
Sadjarstvo
Mešano kmetijstvo
Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin
Gozdarstvo
Gozdarske storitve
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa

22.140
22.150
22.310
22.320
22.330
25.230
26.400
26.610
26.620
26.630
26.640
26.660
26.700
26.810
28.120
28.210
28.220
28.610
28.621
28.622
28.630
28.720
28.740
36.120
36.140
45.1
45.110
45.120
45.2
45.210
45.220
45.230
45.240
45.250
45.500
50.200
50.301

50.303
50.401
50.402
50.403

Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
Drugo založništvo
Razmnoževanje zvočnih zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje računalniških zapisov
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo
Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo
Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo
Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo
Proizvodnja sveže betonske mešanice
Proizvodnja malte
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja brusilnih sredstev
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje
Proizvodnja rezilnega orodja
Proizvodnja ročnega orodja
Proizvodnja orodja za stroje
Proizvodnja ključavnic, okovja
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti
Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega
Proizvodnja drugega pohištva
Pripravljalna dela na gradbiščih
Rušenje objektov in zemeljska
dela
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
Gradnja objektov in delov objektov
Splošna gradbena dela
Postavljanje ostrešij in krovska
dela
Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov
Gradnja vodnih objektov
Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev
Vzdrževanje in popravila motornih
vozil
Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila
Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo
Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
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51.140
51.530
51.540
55.301
55.303
55.400
64.200
74.110
74.150
74.600
74.872
74.873
90.021
90.022
90.023
90.031
90.032
93.010
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Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo
Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
Dejavnost restavracij in gostiln
Dejavnost slaščičarn, kavarn
Točenje pijač
Telekomunikacije
Pravno svetovanje
Dejavnost holdingov
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Druge poslovne dejavnosti, d. n.
Zbiranje in odvoz odpadkov
Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Čiščenje okolja
Druge dejavnosti javne higiene
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Letno poročilo, poročilo revizorja, poročilo nadzornega sveta, predlogi sklepov z utemeljitvami ter drugo gradivo za skupščino je
dostopno in na vpogled delničarjem na sedežu družbe Induplati d.d., Kamniška cesta
24, Zgornje Jarše, Domžale vsak delavnik
od 10. do 12. ure, od objave tega sklica v
Uradnem listu RS dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje do
28. 8. 2006 pisno prijavili na naslov sedeža
družbe Domžale, Zgornje Jarše, Kamniška
cesta 24 ali osebno oziroma po pošti. Prijava za udeležbo je pravočasna, če jo družba
prejme najkasneje do vključno 28. 8. 2006.
Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Induplati d.d.,
direktor
Aleksander Jereb
Ob-21515/06
V skladu s 1. in 2. točko 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
7. sejo skupščine družbe
Lepenka Podjetje za proizvodnjo in
predelavo papirja Tržič d.d. Slap 8,
ki bo 29. 8. 2006 ob 9.30, na lokaciji
družbe Papir servis, d.d., Ljubljana, Likozarjeva 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jožeta Čada, za preštevalko
glasov pa Tatjano Šlenc.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2005, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2005 znaša bilančni dobiček družbe 75,191.783,80
SIT in je sestavljen iz:
a) čistega dobička za leto 2005 v višini
12,698.101,95 SIT in
b) prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let 62,493.681,85 SIT.
Bilančni dobiček v višini 75,191.783,80
SIT se ne razporedi oziroma se bo o njem
odločalo v naslednjih letih. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za njuno delo v letu 2005.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2006 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane,
Železna cesta 8a.
5. Obravnava in sprejem sklepa o uvedbi
kosovnih delnic in preračun osnovnega kapitala v EUR-e:
Predlog sklepa: uvedba kosovnih delnic
po predlogu uprave in nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe Lepenka d.d. Tržič znaša 467,940.000 SIT in je razdeljen
na 233.970 navadnih delnic z nominalno
vrednostjo 2.000 SIT.
Vsaka dosedanja delnica družbe z nominalno vrednostjo 2.000 SIT se pretvori
v eno navadno imensko kosovno delnico.
Vsaka navadna kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne navadne
imenske kosovne delnice se določa glede
na skupno število vseh izdanih navadnih
imenskih kosovnih delnic.
S tem je osnovni kapital družbe, v višini 467,940.000 SIT na novo razdeljen na
233.970 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Spremeni se 4. člen statuta družbe tako,
da se njegovo besedilo uskladi s tem sklepom o uvedbi navadnih imenskih kosovih
delnic.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da z dnem uvedbe EUR-a preračuna znesek osnovnega kapitala v višini
467,940.000 SIT v EUR po enotnem tečaju
zamenjave in nato spremeni 4. člen statuta
družbe tako, da se osnovni kapital zapiše
v EUR-ih. V statutu družbe se vse zneske
navedene v tolarjih z dnem uvedbe EUR-a
preračuna iz tolarjev v EUR-e, po tečaju,
določenem z zakonom, razlike pri zaokroževanju na najvišji cel EUR-o pa preračunajo
v breme rezerv. Skladno z navedenim se
sprejme novo prečiščeno besedilo statuta.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
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Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Lepenka
Podjetje za proizvodnjo in predelavo
odpadnega papirja Tržič d.d.
direktor
Andrej Repinc
Ob-21516/06
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo
mesto sklicuje uprava družbe
9. skupščino družbe
Kremen d.d. Novo mesto,
ki bo v sredo dne 30. 8. 2006 ob 14. uri
v sejni sobi družbe Kremen, v Dolenjem
Mokrem Polju 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščini prisostvuje vabljena notarka. Skupščina imenuje predsedujočega skupščine in preštevalca glasov
na predlog uprave.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2005 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizijskega poročila
za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnih poročil za poslovno leto 2005, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskih poročil za poslovno leto 2005 in s potrditvijo letnih poročil za poslovno leto 2005.
3. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave o razporeditvi dobička za poslovno
leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in se strinja z odločitvijo uprave družbe
Kremen d.d. Novo mesto, da dobiček iz leta
2005, v višini 10,881.100,69 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe Kremen
d.d. Novo mesto razrešnico za poslovno
leto 2005.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006, skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
5. Pooblastilo nadzornemu svetu za preračun osnovnega kapitala v EUR-e.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s
četrtim odstavkom 694. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06) pooblašča nadzorni svet, da v statutu
vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po uradnem menjalnem tečaju, pri čemer
se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji
evro prenesejo v breme rezerv in skladno s
tem spremeni statut družbe.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je potrebno

deponirati v tajništvu družbe, kjer mora biti
hranjeno ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, najkasneje tri dni
pred skupščino.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 8. skupščino družbe je delničarjem na vpogled pri direktorju
družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja
družbe in sicer vsak delovni dan od objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure.
Delničarje vabimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo
njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen d.d. Novo mesto
uprava
Ob-21517/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 8.3. člena Statuta Triglav
Naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska
54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
3. skupščino
Triglav Naložbe, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana
ki bo dne 29. 8. 2006 ob 10.30, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel (bivši
Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Svetlana Vakanjac.
Za preštevalca glasov se imenujeta Barbara Demšar in Igor Kotnik.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2005, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2005, z revizijskim poročilom
in s pisnim poročilom nadzornega sveta,
s katerim je sprejeto letno poročilo ter v
skladu z določilom 293. člena Zakona o
gospodarskih družbah, podeljuje razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina se seznani z odstopno izjavo
Mateje Treven z dne 20. 4. 2006 o odstopu
s funkcije člana nadzornega sveta.
Skupščina za novega člana nadzornega sveta imenuje: mag. Andrijano Starina
Kosem.
Mandat novega člana je 4 leta in začne
teči od dneva imenovanja.
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4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta, uvedba kosovnih delnic ter pooblastilo
nadzornemu svetu o uskladitvi statuta glede
zneska osnovnega kapitala preračunanega
iz tolarjev v evre.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa:
4.1 Spremeni se točka 4.1 statuta družbe, ki pravilno glasi: osnovi kapital družbe
znaša 13.182,366.000 SIT (trinajstmiljardstodvainosemdesetmilijonovtristošestinšestdeset tisoč 00/100) in je razdeljen na
13,182.366 imenskih navadnih kosovnih
delnic.
Spremenijo se vse druge točke statuta
družbe, v katerih je naveden izraz »delnica«
v različnih oblikah tako, da se izraz »delnica« nadomesti z izrazom »kosovna delnica«
v ustrezni edninski oziroma množinski obliki
in v ustreznem sklonu.
Predlog sklepa:
4.2 Skupščina delničarjev pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
evra kot nacionalne valute preračuna v 4.
členu statuta družbe osnovni kapital, ki znaša 13.182,366.000 SIT iz tolarjev v EUR po
tečaju zamenjave in nato uskladi 4. člen
statuta družbe tako, da zapiše osnovni kapital v EUR ter da določi prečiščeno besedilo
statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za
poslovno leto 2006 se imenuje Pricewaterhousecoopers d.o.o., Parmova 53, 1000
Ljubljana, mednarodno priznana revizijska
družba.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z obrazložitvami
sprememb statuta je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja
se določi na podlagi števila delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti 3 dni
pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan po pooblaščencu, mora prijava
vsebovati tudi originalno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.
Triglav Naložbe d.d.
uprava družbe
Ob-21518/06
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 10. točke Statuta delniške družbe Finira, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine družbe
Finira, ustanavljanje, financiranje in
upravljanje družb, d.d., Ljubljana,
ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani,
dne 31. 8. 2006 ob 13. uri v sejni sobi na
naslovu Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Damjan Belič, za preštevalko
glasov se izvoli Andreja Krebs. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega

sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2005, z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
2.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2005
znaša 768,527.975,06 SIT in je sestavljen iz
čistega dobička družbe ustvarjenega v poslovnem letu 2005 v višini 159,554.147,68
SIT ter iz prenesenega čistega poslovnega
izida preteklih obračunskih obdobij v višini
608,973.827,38 SIT se uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini
120,243.270 SIT ali 70 SIT bruto na delnico, se uporabi za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini
648,284.705,06 SIT ostane nerazporejen.
Družba bo delničarjem, za katere bo pridobila popolne podatke, začela izplačevati dividende najkasneje v roku 30 dni po
sprejemu tega sklepa po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan 4. 9. 2006 in na način kot ga bo določila uprava družbe. Za izplačila iz bilančnega
dobička se uporabi preneseni dobiček iz
leta 2004.
2.3 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe za poslovno leto 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da sedanjih 1,717.761
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti z 1,717.761 navadnih imenskih kosovnih delnic tako, da vsako eno navadno
imensko delnico z oznako FIRR nadomesti
z eno navadno imensko kosovno delnico,
ki ji pripada ustrezen delež v osnovnem kapitalu družbe. Temu ustrezno se spremeni
tudi 5.2. člen Statuta družbe, tako da le-ta
po novem glasi:
5.2. Osnovni kapital družbe je razdeljen
na 1,717.761 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
Skupščina družbe Finira, d.d., Ljubljana pooblašča nadzorni svet družbe, da z
dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute,
opravi preračun, v statutu določene tolarske zneske osnovnega kapitala in morebitni
preostali znesek pogojnega ter odobrenega
kapitala ter drugih kategorij, v EUR po tečaju zamenjave. Nadzorni svet družbe je pooblaščen uskladiti statut družbe z veljavno
sprejetim sklepom o preračunu osnovnega
kapitala družbe v EUR ter sprejeti njegov
čistopis.
4. Soglasje k sklepu o vključitvi
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme soglasje k sklepu skupščine druž-
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be Pulsar Holding, d.d., Ljubljana o vključitvi
družbe Pulsar Holding, d.d., Ljubljana v glavno družbo Finira, d.d., Ljubljana.
Izstopajočim delničarjem se skladno s
556. členom ZGD-1 zagotovi denarna odpravnina v višini 1.600 SIT za vsako eno
delnico Pulsar Holding, d.d., Ljubljana z
oznako PLHR, v roku 30 dni po vpisu vključitve v sodni register pod nadaljnjim pogojem,
da delničarji vključene družbe sporočijo vse
podatke, potrebne za izplačilo.
Sklep o vključitvi prijavi za vpis v sodni
register uprava družbe Pulsar Holding, d.d.,
Ljubljana d.d. z navedbo glavne družbe Finira, d.d., Ljubljana.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Finira, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2006 se imenuje družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta
8a, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan 28. 8. 2006 vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnem skupščine prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati z
osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe, Štefanova ulica
13a, Ljubljana, najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja
lahko uresničuje svoje glasovalne pravice
le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o
preveritvi ter predlog čistopisa statuta družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine in sicer
vsak delavnik od 10. do 13. ure na naslovu
Štefanova 13a, Ljubljana.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Finira, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Primožič
Ob-21519/06
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.
ki bo v ponedeljek, 28. 8. 2006 ob 14.30
v hotelu Union Garni, Miklošičeva 9, Ljubljana, Dvorana Drava.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
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prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sprejem letnega poročila družbe Kompas d.d. za leto 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička.
5. Uvedba kosovnih delnic.
6. Spremembe statuta.
7. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
8. Pooblastilo nadzornemu svetu v zvezi
s prehodom na euro.
9. Imenovanje revizorja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
Nada Kumar iz Ljubljane.
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki
bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa. Za
predsednika in dva preštevalca glasov se
izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma
delničarjev na skupščini.
3. Sprejem letnega poročila družbe Kompas d.d. za leto 2005.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da sta uprava in nadzorni
svet iz razlogov, ki so navedeni v poročilu
nadzornega sveta in v 114. sklepu XI. seje
nadzornega sveta v skladu s prvim in drugim odstavkom člena 293 ZGD-1 prepustila
odločanje o sprejemu letnega poročila za
leto 2005 skupščini družbe.
Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo Kompas d.d. za poslovno leto 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD.
Na podlagi sprejetega letnega poročila
se bilančni dobiček družbe, ki znaša po stanju na dan 31. 12. 2005 514,950.515 SIT
uporabi tako, da ostane v celoti nerazporejen.
Nadzornemu svetu se po predlogu uprave in sklepu št. 120 XI. seje nadzornega
sveta izplača nagrada 3,000.000 SIT bruto.
Za vir izplačila nagrade nadzornemu svetu
se uporabijo druge rezerve iz dobička.
Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
311,968.000 SIT in je razdeljen na 77.992
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4.000 SIT, se na novo razdeli v kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da na mesto 1 navadne
delnice z nominalnim zneskom 4.000 SIT
stopi 1 navadna imenska kosovna delnica,
ki se ne glasi na nominalni znesek.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
311,968.000 SIT, na novo razdeljen na
77.992 navadnih imenskih kosovnih delnic.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu.
7. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Skupščina imenuje za predstavnike delničarjev v nadzornem svetu dva člana nadzornega sveta in sicer:
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Pave Rusković župan, mag. ekon. znanosti,
Miroslav Dragićević, dr. ekon. znanosti.
8. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki
so izraženi v tolarjih, z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave, določenem v skladu s posebnim zakonom, ki
bo urejal uvedbo eura in sprovede zavedbo
sprememb v skladu s predpisi.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2006 se imenuje revizijska družba ITEO – ABECEDA
d.o.o., Ljubljana.
* Predlagatelja sklepov pod točkami 1–8
sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 9 pa le nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine, in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje z istim
dnevnim redom in predlogi sklepov.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo Kompas
d.d. za leto 2005 in vse predlagane spremembe statuta z obrazložitvami.
Uprava Kompas d.d.
Ob-21520/06
Na podlagi Statuta delniške družbe Papir servis, Podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Ljubljana, Pod ježami 3 in v skladu s
1. točko 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
13. sejo skupščine družbe
Papir servis, Podjetje za predelavo
odpadkov, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3,
ki bo 29. 8. 2006 ob 10. uri na lokaciji družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Likozarjeva 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rudija Vrečarja, za preštevalko
glasov pa Tatjano Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2005 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2005 znaša bilančni dobiček družbe 1.123,349.783,20 SIT in je sestavljen iz:
a) prenesenega čistega dobička iz preteklih let 972,290.776,54 SIT in
b) čistega dobička za leto 2005
151,059.006,66 SIT. Bilančni dobiček v višini 1.123,349.783,20 SIT se ne razporedi,
oziroma se bo o njem odločalo v naslednjih
letih. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu
2005.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2006 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane,
Železna cesta 8a.
5. Obravnava in sprejem sklepa o uvedbi
kosovnih delnic in preračun osnovnega kapitala v EUR-e:
Predlog sklepa:
Uvedba kosovnih delnic po predlogu
uprave in nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe Papir servis d.d.
znaša 224,863.000 SIT in je razdeljen na
224.863 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Vsaka dosedanja delnica družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se pretvori
v eno navadno imensko kosovno delnico.
Vsaka navadna kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne navadne
imenske kosovne delnice se določa glede
na skupno število vseh izdanih navadnih
imenskih kosovnih delnic.
S tem je osnovni kapital družbe, v višini 224,863.000 SIT na novo razdeljen na
224.863 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Spremeni se 3. člen statuta družbe tako,
da se njegovo besedilo uskladi s tem sklepom o uvedbi navadnih imenskih kosovih
delnic.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da z dnem uvedbe EUR-a preračuna znesek osnovnega kapitala v višini
224,863.000 SIT v EUR po enotnem tečaju zamenjave in nato spremeni 3. člen
statuta družbe tako, da se osnovni kapital
zapiše v EUR-ih. V statutu družbe se vse
zneske navedene v tolarjih z dnem uvedbe EUR-a preračuna iz tolarjev v EUR-e,
po tečaju, določenem z zakonom, razlike
pri zaokroževanju na najvišji cel EUR-o
pa preračunajo v breme rezerv. Skladno
z navedenim se sprejme novo prečiščeno
besedilo statuta.
6. Uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti:
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti tako, da se izbrišejo naslednje dejavnosti:
01.500 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve
45.440 Soboslikarska in steklarska dela
51.18
Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.
71.34
Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.
74.84
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
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90.002
90.003
90.005

01.500
45.441
45.442
51.180
71.340
74.871
74.872
74.873
90.010
90.021
90.022
90.023
90.031
90.032

Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov
Ravnanje s posebnimi odpadki
Druge dejavnosti javne higiene in
nadomestijo z naslednjimi dejavnostmi, ki se vpišejo v sodni register:
Lov in lovske storitve
Steklarska dela
Pleskarska dela
Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov
Dajanje drugih strojev in opreme
v najem
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Druge poslovne dejavnosti, d. n.
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz odpadkov
Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Čiščenje okolja
Druge dejavnosti javne hygiene

7. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Spremenijo in dopolnijo se dejavnosti
družbe tako, da družba poleg že registriranih opravlja še naslednje dejavnosti:
21.120
21.210
21.220
21.250
28.520
28.621
28.622
63.120
72.220
72.300
72.500
72.600
73.102
74.120
74.140
74.700
74.820
74.852
74.853

Proizvodnja papirja in kartona
Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske
embalaže
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
Splošna mehanična dela
Proizvodnja ročnega orodja
Proizvodnja orodja za stroje
Skladiščenje
Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
Obdelava podatkov
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
Druge računalniške dejavnosti
Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Podjetniško in poslovno svetovanje
Čiščenje objektov in opreme
Pakiranje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Druga splošna tajniška opravila

Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Papir servis,
Podjetje za predelavo odpadkov, d.d.
direktor
Franc Zemljič
Ob-21530/06
Na podlagi določil C3 Statuta družbe
sklicujem
12. sejo skupščine delniške družbe
Agrogorica d.d. Šempeter Pri Gorici,
Vrtojbenska cesta 48,
ki bo v torek, dne 29. 8. 2006 ob 13. uri
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Vrtojbenska cesta 48 in predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, dve preštevalki glasov,
ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2005, poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2005, ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2005, Poročilom revizorja
in pisnim Poročilom nadzornega sveta.
b) Prenesena izguba iz preteklih let
in iz poslovnega leta 2005 v znesku
168,081.423,55 SIT se pokrije iz zakonskih
rezerv v znesku 19,351.082,28 SIT in iz
splošnega prevrednotenja popravka kapitala v znesku 148,730.341,27 SIT tako, da je
ugotovljena bilančna izguba na dan 31. 12.
2005 enaka 0.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2005.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja se za
leto 2006 imenuje revizijska družba: Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje d.o.o. Ljubljana.
5. Uvedba kosovnih delnic in sprejem
sprememb in dopolnitev statuta družbe in
čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice v skladu s 172. členom
Zakona o gospodarskih družbah, se delnice
družbe Agrogorica d.d., pretvorijo v kosovne
delnice tako, da delnica z nominalnim zneskom 2000 SIT postne 1 kosovna delnica.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.
Kosovne delnice so nedeljive.
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5.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta.
V točki III. 1. se prvi odstavek na novo
glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
638,510.000 SIT in je razdeljen na 319.255
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
V točki VI, pod A 7. se črta stavek »Za
sprejem odločitve je odločilen glas predsednika«
V točki VI, pod C7. se prvi stavek spremeni in se glasi: Vsaka navadna imenska
kosovna delnica daje delničarju 1 glas.
5.3. Sprejme se čistopis Statuta.
Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Statuta se sprejme čistopis Statuta
družbe.
6. Predlog in pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe Agrogorica d.d., na
podlagi 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah, pooblašča nadzorni svet družbe, da
v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave, ter v skladu s
tem uskladi besedilo Statuta družbe.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Šempetru
pri Gorici, Vrtojbenska cesta 48, vsak delovni dan po objavi tega vabila, med 12. in
13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
predsednik uprave
Jože Kovačič, univ.dipl.inž.
Št. 15/06
Ob-21531/06
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka zastopstva Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
13. sejo skupščine družbe
Metalka zastopstva Holding d.d.,
ki bo 29. 8. 2006 ob 8. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo
notarke.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine Igor Ivačič in preštevalka glasov
Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: Imenuje se revizor:
ECUM REVIZIJA d.o.o. Ljubljana, Kersnikova 6, za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006.
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4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
b) Bilančni dobiček za poslovno leto
2005 znaša 8,802.683,62 SIT in ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2005.
Celotno gradivo s predlogi sklepov in
letno poročilo – bilanca stanja, izkaz po
slovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom
in dodatni izkazi, Poročilo o revidiranju in
pisno poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
dan od 8. do 12. ure.
Metalka zastopstva Holding d.d.
direktor družbe
Oblak Jože, univ. dipl. ekon.
Št. 7/227
Ob-21532/06
Na podlagi določil statuta delniške družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska c. 19, Bled sklicuje uprava
9. sejo skupščine družbe
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2006 s pričetkom
ob 12.30, v prostorih GG Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika Zvoneta Šolarja, za preštevalki glasov Alenko Bizilj in Majdo Režek,
skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Svetina.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in poročila
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s
pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe
v poslovnem letu 2005, ki ga je skladno z
282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s pozitivnim stališčem nadzornega sveta
do revizijskega poročila in potrditvijo letnega
poročila družbe za poslovno leto 2005.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček iz leta
2005 v višini 185,488.936,78 SIT ostane v
celoti nerazporejen.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2005.
4. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev treh članov
nadzornega sveta predstavnikov delničarjev ter določitev zneska sejnine za člane
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je dosedanjim
članom nadzornega sveta iztekel mandat,
zato skupščina izvoli za naslednje mandatno obdobje, ki traja od dne izvolitve dalje
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štiri leta, naslednje člane nadzornega sveta
predstavnike delničarjev:
1) Bernik Rajmund,
2) Koman Vasilij,
3) Legat Jože.
Skupščina potrdi, da znaša izplačilo sejnine za vsako sejo za člane nadzornega
sveta po 188 € / 45.052 SIT in za predsednika nadzornega sveta 251 € / 60.150 SIT.
5. Sprememba obstoječih delnic v kosovne
Predlog sklepa: delnice družbe GG Bled,
d.d. se pretvorijo v kosovne delnice in sicer
tako, da 1 delnica z nominalnim zneskom
1.000 SIT postane 1 kosovna delnica.
6. Predlog dopolnitev statuta družbe GG
Bled d.d..
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlagani obliki ter čistopis
statuta.
Tretjič: Dejavnost družbe se dodajo sledeče dejavnosti:
37 200 reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov,
90 020 ravnanje z odpadki,
70 320 upravljanje z nepremičninami
za tuj račun
Četrtič: Osnovni kapital, točka 4.1 se
spremeni tako, da se besedilo »navadnih,
prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo delnice 1.000 SIT nadomesti z besedilom »navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu.«;
7. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja družbe GG Bled d.d. za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revidiranje poslovanja GG Bled d.d. za poslovno leto 2006 revizijsko družbo EURO-IN
& PARTNERS, d.o.o., Škofja Loka.
8. Pooblastilo nadzornemu svetu za realizacijo sklepa o spremembi statuta v zvezi s
prehodom na evre.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se po tečaju zamenjave pretvori iz tolarjev v
evre. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena in v skladu s prvim odstavkom
329. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) pooblašča nadzorni svet družbe, da
v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala, navedene v tolarjih, preračuna v eure
po tečaju zamenjave, ter da uskladi Statut
delniške družbe GG, gozdno gospodarstvo
Bled, d.d. tako, da se bo osnovni kapital glasil
v eurih v ustrezni višini, nakar se predsednika nadzornega sveta pooblašča, da podpiše
čistopis statuta družbe.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD na dan 28. 8. 2006. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe in
glasovanja na skupščini ima vsak delničar
ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo
udeležbe dostavi družbi najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine na naslov: GG Bled,
d.d., Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, z oznako
»za skupščino«.
Udeležence prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo v sprejemni pisarni najmanj pol ure
pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled delničarjem vsak delovni dan na sedežu družbe od 8. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava
direktor
Zvone Šolar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-21533/06
Na podlagi statuta delniške družbe Resevna, Trgovina in storitve, d.d. Mestni
trg 3, 3230 Šentjur sklicujemo
9. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 5. septembra 2006 ob 9. uri na
sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini delničarjev
v sprejem naslednji sklep: za predsednika skupščine delničarjev družbe Resevna
d.d., se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki
glasov se izvolita Marija Vodenik in Ivanka
Boršič. Skupščini prisostvuje notar Anton
Rojec iz Celja.
2. Poročilo nadzornega sveta Resevna
d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Resevna d.d. vzame na znanje poročilo nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina
delničarjev Resevna d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo
v letu 2005.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitev statuta delniške
družbe RESEVNA Trgovina in storitve d.d.,
Mestni trg 3, 3230 Šentjur, v naslednjem
besedilu:
3. Dejavnost družbe.
Tč. 3.1. Dejavnost družbe je:
Za dosedanjim besedilom se doda
»-I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu
-K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem«.
4. Osnovni kapital
4.1. se spremeni besedilo in pravilno
glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
179,074.000 SIT, in je razdeljen na 179.074,
navadnih imenskih kosovnih delnic.«
Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da zdnem uvedbe EUR
kot nacionalne valute preračuna v točki 4.1.
statuta družbe določen osnovni kapital, ki
znaša 179,074.000 SIT iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave in nato uskladi
točko 4.1. statuta družbe tako, da zapiše
znesek osnovnega kapitala v EUR ter potrdi
čistopis statuta družbe.
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Gradivo za skupščino, katerega sestavni del so spremembe in dopolnitve statuta
družbe, ki jih je sprejel nadzorni svet dne
25. 4. 2006, je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni
trg 3, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni pred
zasedanjem skupščine in bodo in bodo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavili udeležbo na skupščini.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oziroma predlog
za vpis v sodni register, iz katerega je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe razen sklepov pod 4. točko
dnevnega reda sprejme skupščina z večino oddanih glasov. Za sprejem sklepov o
spremembi statuta je potrebna pri odločanju
tričetrtinska večina osnovnega kapitala.
Resevna,
Trgovina in storitve, d. d.
uprava
Ob-21534/06
Na podlagi 9.2 točke statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5 a uprava družbe sklicuje:
10. skupščino delniške družbe
Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer
Glavni trg 5 a
ki bo v torek, 29. 8. 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe Glavni trg 5 a Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Perš Janez, za preštevalki
glasov Marič Lidija in Hvalec Stanislava.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki ga je sprejel
nadzornega sveta družbe in se nanaša na
preveritev letnega letnega poročila družbe
za leto 2005.
4. a) Odločanje o pokrivanju izgube družbe za leto 2005.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) izguba za leto 2005 v višini
65,720.181,16 SIT se bo pokrila v breme
nerazporejenega dobička preteklih let v višini 399.612,10 SIT in v breme splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 65,320.569,50 SIT.
b) podeli se razrešnica upravi – direktorici družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje za leto 2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2006
imenuje Družba za revizijo in svetovanje
Audit & Co. d.o.o. iz Murske Sobote.
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Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe od 10. do
12. ure.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
TP Vesna d.d.
uprava
Paal Katarina

vočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
Vesna Holding Družba pooblaščenka
uprava
Paal Katarina

Ob-21535/06
Na podlagi 79. člena statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje

11. sejo skupščine
Družbe Nizke gradnje gradbeno
Storitveno trgovska družba d.d., Ptuj,
Puhova ulica 6, Ptuj.
Skupščina bo v ponedeljek 28. 8. 2006
ob 11. uri, na sedežu družbe, Puhova ulica
6, Ptuj. Predlagatelja sklepov skupščini sta
uprava in nadzorni svet z izjemo predloga
sklepa k točki 3. in 4. dnevnega reda, katerega predlagatelj je sam nadzorni svet.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Zapušek Mojca, za preštevalce glasov pa Rašl Elizabeta in Brenčič Irena. Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Dušica Kalinger.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, razdelitvi dobička
za leto 2005 ter sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2005, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005.
b) Skupščina se seznani z razdelitvijo čistega dobička v višini 151,162.418,52 SIT:
– 35,305.740,82 SIT za pokrivanje izgub
iz prejšnjih let,
– 5,792.833,89 za oblikovanje zakonskih rezerv po 60/4 členu ZGD,
– 110,063.843,81 SIT za oblikovanje drugih rezerv po 18. členu zakona o finančnem
poslovanju.
c) Upravi in nadzornemu svetu skupščina
podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2006 se imenuje
revizorja Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Tržaška c. 132, Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da je Plečko Markotu zaradi odstopne izjave prenehal mandat v nadzornem svetu. Za člana nadzornega sveta
se izvoli Pavčič Matjaž za dobo 4 let od
18. 11. 2006 dalje.

8. skupščino delniške družbe
Vesna Holding Družba pooblaščenka
d.d. Ljutomer, Glavni trg 5 a
v torek, dne 29. 8. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe Glavni trg 5 a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marinič Anton, za preštevalki
glasov Marič Lidija in Hvalec Stanislava.
Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
in revizijskim poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe in se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2005.
1. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček za leto 2005 v višini
3,723.612,19 SIT se razporedi v prenešeni
dobiček družbe.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog nadzornega sveta: po predlogu
nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto leto 2006 imenuje Družba za
revizijo in svetovanje Audit & Co. d.o.o. iz
Murske Sobote.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2005, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pra-
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Statuta družbe Nizke gradnje d.d. gradbeno,
storitveno, trgovska družba Ptuj, Puhova ulica 6, Ptuj, uprava družbe sklicuje
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b) ugotovi se, da z dnem 18. 11. 2006
poteče mandat Škoberne Janezu. Za člana
nadzornega se z istim dnem za mandatno
obdobje 4 let imenuje Škoberne Janez kot
predstavnik kapitala.
c) ugotovi se, da z dnem 18. 11. 2006
poteče mandat Metličar Dragu. Skuščina se
seznani, da je svet delavcev kot predstavnika zaposlenih imenoval v nadzorni svet
družbe Draga Metličarja za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 18. 11. 2006.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini
in uresničevanje glasovalne pravice imajo
samo tisi delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe. Popolno gradivo za
skupščino, vključno z letnim poročilom za
poslovno leto 2005, revizijskim mnenjem
k letnemu poročilu in poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu direktorja vsak dan od 10. do 12.
ure od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se ponovno sestane
uro kasneje. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Nizke gradnje d.d., Ptuj
uprava družbe
Ob-21537/06
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP
Montaža Koper d.d., ulica 15. maja 21, Koper, uprava – direktor družbe IMP Montaža
Koper d.d. sklicuje
10. sejo skupščine družbe
IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 1. 9. 2006 ob 14. uri v kraju sedeža
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
Koper d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom
uprave, s pisnim poročilom nadzornega sveta in s poročilom o reviziji računovodskih
izkazov družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta in s poročilom o reviziji računovodskih izkazov.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček poslovnega leta 2005 prenese v
naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2005.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
nadzornega sveta o imenovanju revizorja
Revizija plus d.o.o. Ljubljana za revidiranje
poslovnih izkazov za leto 2006.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v nadzorni svet družbe imenuje
naslednje člane:
– Tomaž Može,
– Igor Kragelj,
– Julijan Peruzin.
8. Spremembe in dopolnitve statuta: dopolnitev dejavnosti, uvedba kosovnih delnic,
uskladitev z eurom ter pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
8.1. Dejavnost družbe se dopolni z dejavnostjo pod šifro SKD:
– 55.239 – druge nastanitve za krajši
čas,
– 55.510 – dejavnost menz,
– 67.130 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
8.2. Uvedba kosovnih delnic.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
24,406.000 SIT in je razdeljen na 24.406 navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000
SIT, se na novo razdeli na 24.406 kosovnih
delnic in sicer tako, da namesto 1 navadne
delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT
stopi v veljavo 1 navadna kosovna delnica,
ki se ne glasi na nominalni znesek.
Sprejmejo se dopolnitve ter čistopis statuta.
8.3. Uskladitev z eurom in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe
EUR-a preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave ter potrdi čistopis statuta.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD), na dan
28. 8. 2006 in ki bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 28. 7.
2006 vsak delavnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.

Ob-21538/06
Na podlagi 6.23. točke statuta delniške
družbe ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine družbe
ERA, d.d., Velenje,
ki bo 31. avgusta 2006 ob 14. uri v prostorih na sedežu družbe ERA, d.d. v Velenju, Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta bilančni dobiček poslovnega leta 2005 v višini 1.222,693.361,66 SIT
ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi
odločala skupščina v naslednjih poslovnih
obdobjih.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2005.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob soglasju nadzornega sveta, skupščina
na podlagi osme alinee prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da lahko po
svojem preudarku in v dobrobit družbe, za
dobo 18 mesecev od sprejema tega sklepa
kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 5% osnovnega
kapitala družbe. Uprava ne sme pridobivati
delnice izključno z namenom trgovanja. Najvišja nakupna cena ne sme presegati 70%
knjigovodske vrednosti delnice na dan odkupa, najnižja prodajna cena pa je določena
v višini povprečne revalorizirane nakupne
vrednosti. Pri odsvajanju lastnih delnic so v
postopkih izvedbe pripojitev izključene prednostne pravice delničarjev.
6. Uskladitev osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je prišlo do razlike pri
višini osnovnega kapitala v postopku pripojitve družbe Savinje Mozirje d.d., Mozirje
k družbi ERA, d.d. vpisanega pri KDD in v
sodnem registru, ki je posledica razlike izhodiščne višine povečanja osnovnega kapitala
in končne višine osnovnega kapitala.
b) Osnovni kapital družbe v znesku
1.613,370.000 SIT, ki predstavlja 161.337
navadnih prosto prenosljivih delnic, se zaradi razlike med vpisanim osnovnim kapitalom družbe v sodni register in dejanskim
kapitalom uskladi tako, da se na podlagi
poročila KDD z dne 30. 8. 2004 in odločbe
KDD št. D-660-4/MD/04, I-637-1/MD/04 z
dne 27. 8. 2004 upošteva pravilni znesek
osnovnega kapitala družbe vpisan pri KDD
in se znesek osnovnega kapitala družbe
vpisan v sodni register spremeni tako, da
po uskladitvi znaša 1.613,030.000 SIT, kar
predstavlja 161.303 navadnih prosto prenosljivih delnic. Sklep je sprejet pod pogojem,
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da osnovni kapital po tem sklepu vpiše pristojni sodni register.
c) Uskladi se besedilo statuta družbe
o osnovnem kapitalu z višino usklajenega
osnovnega kapitala na podlagi sklepa skupščine tako, da po uskladitvi znaša osnovni
kapital družbe 1.613,030.000 SIT in je razdeljen na 161.303 navadnih prosto prenosljivih
delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.
7. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun osnovnega kapitala v EUR.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe ERA, d.d., Velenje
sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe tako, da se osnovni kapital družbe, ki znaša
1.613,030.000 SIT in je razdeljen na 161.303
navadnih prosto prenosljivih delnic družbe nadomesti z 161.303 navadnimi kosovnimi delnicami družbe ter se zato spremenijo:
– znesek osnovnega kapitala v členu 4.1.
statuta ter sprememba poimenovanja navadnih prosto prenosljivih delnic v navadne kosovne delnice v členu 4.1. in 4.2. statuta.
b) Skupščina na predlog nadzornega
sveta in uprave pooblašča nadzorni svet
družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v statutu
določenega osnovnega kapitala v znesku
1.613,030.000 SIT v EUR po tečaju zamenjave. V statutu vsebovani zneski v tolarjih
se z dnem uvedbe EUR preračunajo v EUR
po tečaju zamenjave kot ga bo opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo EUR, pri čemer se
razlike pri zaokroževanju na najbližji višji cel
EUR preračunajo v breme ali dobro rezerv.
8. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se obstoječa dejavnost družbe razširi z dejavnostmi, ki glasijo:
DL/31.200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
DL/31.300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
DL/33.200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje
DL/33.400
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
E/40.111
Proizvodnja električne energije v HE
E/40.113
Druga proizvodnja električne
energije
E/40.120
Prenos električne energije
E/40.131
Distribucija električne energije
E/40.132
Trgovanje z električno energijo
E/40.210
Proizvodnja plina
E/40.221
Distribucija plinastih goriv po
plinovodni mreži
E/40.222
Trgovanje s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži
E/40.300
Oskrba s paro in toplo vodo
E/41.000
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
I/64.200
Telekomunikacije.
9. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Sprejmejo se spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu po predlogu uprave.

b) Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami
in izda njegovo prečiščeno besedilo.
10. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter s spremembami statuta, je delničarjem na voljo na sedežu družbe
ERA, d.d., v Velenju, Prešernova 10 vsak
delovni dan od 7.30 do 9. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki posredovani upravi v roku sedem
dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 13. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ERA, d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-21539/06
Na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena Statuta družbe
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan uprava sklicuje
15. sejo skupščine delničarjev
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45,
8275 Škocjan,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2006 ob 8. uri, na
sedežu družbe IGM Strešnik d.d. v Dobruški
vasi 45, 8275 Škocjan z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov, ugotovitev sklepčnosti ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, Andrej Mihevc, in dva preštevalca glasov, Pelko Ivana in Slamnik Gregor.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe za leto 2005 in s Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi le-tega, sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2005.
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Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2005 in s Poročilom
nadzornega sveta.
2.2 Bilančni dobiček za poslovno leto
2005 v višini 510,717.704,18 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno
v naslednjih letih.
2.3 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za leto 2005.
3. Predlog sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Črta se besedilo točke četrtič in se
vnese novo besedilo, ki glasi: »osnovni kapital družbe je razdeljen na 245.597 navadnih imenskih kosovnih delnic«.
2. Skupščina pooblašča NS, da je pod
pogojem uvedbe evra v Statutu vsebovani
znesek osnovnega kapitala v SIT, z dnem
uvedbe evra preračuna v EUR po tečaju
zamenjave in skladno s tem potrdi čistopis
Statuta družbe.
3. Skupščina v izvedbi pod 1 določa, da
se delnice družbe pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim
zneskom 1.000 SIT postane ena delnica.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež v
osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
4. Razno
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan 28. 8. 2006 vpisani v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
IGM Strešnik d.d.
uprava družbe
Sonja Kovačič
Ob-21540/06
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe Železar Štore D.P., delniška družba pooblaščenka, d.d., sklicuje uprava družbe
5. sejo skupščine
delniške družbe Železar Štore D.P.,
delniška družba pooblaščenka d.d.
Skupščina bo v četrtek, 31. avgusta 2006
ob 12. uri v mali telovadnici Osnovne šole
Štore (Lipa), Cvetke Jerin 5, Štore.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalca glasov pa Tadej Ferme
in Vlasta Verhovšek.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Anton Rojec.

Stran

6148 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

2. Seznanitev z letnim poročilo za leto
2005 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 in
poročilom nadzornega sveta v skladu z 282.
členom Zakona o gospodarskih družbah-1.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli
upravi in članom nadzornega sveta družbe
razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Kosovne delnice.
Predlog sklepa št. 4:
3.1. člen statuta družbe se spremeni tako
da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
969,400.000 SIT.
3.2. člen statuta družbe se spremeni tako
da glasi:
Osnovni kapital je razdeljen na 969.400
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Nadzorni svet se pooblasti, da pripravi
čistopis statuta in, da v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe eura preračuna v eure po tečaju
zamenjave.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila ter o
delu nadzornega sveta je na vpogled vsem
delničarjem vsak delovni dan med 10. in 12.
uro na sedežu družbe.
Pogoji za udeležbo
Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so se prijavili
upravi družbe najpozneje 3 dni pred skupščino. Vsaka delnica daje delničarju na
skupščini en glas.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma
pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na sejo
skupščine.
Zasedanje: Prostor, kjer bo potekala seja
skupščine, bo odprt pol ure pred začetkom
zasedanja.
Železar Štore D.P. d.d.
Anton Franulič,
direktor
Ob-21541/06
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe A1,
d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 29. 8. 2006 ob 9. uri na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik: odvetnik Dušan Kecman,
– preštevalka glasov: Petra Kapl.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
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2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
4.944,601.264,62 SIT v skladu z določbami
230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 3.511,029.399,56 SIT (leto 2000
v znesku 145,177.318,25 SIT, leto 2001 v
znesku 601,515.954,04 SIT, leto 2002 v znesku 598,177.723,23 SIT, leto 2003 v znesku
1.205,102.703,42 SIT in leto 2004 v znesku
961,055.700,62) ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2005 v
višini 1.079,143.575,06 SIT ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
336,645.000 SIT oziroma 15.000 SIT bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini
6,592.256 SIT bruto za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta;
– del bilančnega dobička v višini
11,191.034 SIT bruto za izplačilo nagrade
upravi.
2.2. Dividende in nagrade članom nadzornega sveta in upravi se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 1998 v
znesku 256,246.691,71 SIT in iz prenesenega čistega dobička za leto 2000 v znesku
98,181.598,29 SIT.
2.3. Knjiženje se opravi na dan 1. 1.
2006. Dividende se izplačajo v roku 30 dni
po skupščini, delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani na dan 27. 8. 2006.
2.4. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2006 se na
predlog nadzornega sveta imenuje družbo
BDO EOS Revizija d.o.o., Dunajska cesta
106, Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih uprave v Ljubljani, Vodovodna cesta 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
A1, d.d.
uprava družbe
Franc Jakša
Ob-21542/06
Na podlagi določila točke 9.2. Statuta
Centromerkur d.d. Ljubljana uprava družbe
sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Centromerkur d.d.
Ljubljana, Trubarjeva 1,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 8. 2006 ob
9. uri v sejni sobi blagovnice v Ljubljani,
Trubarjeva 1/IV.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jožef Šketa, za preštevalca
glasov pa Franc Jerše in Miljenko Lipovac.

Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe
Centromerkur d.d. Ljubljana z dne 6. 7.
2006 o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2005 in predloga o uporabi bilančnega dobička. Skupščina družbe podeli
upravi družbe in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da bo 29. 8.
2006 članu nadzornega sveta Kink Bojanu potekel mandat. Na predlog nadzornega
sveta, skupščina izvoli Lipovac Miljenka za
novega člana nadzornega sveta za obdobje
štirih let.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 230,840.000 SIT, se zmanjša za
68,840.000 SIT z umikom 34.420 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene
delnice 2.000 SIT, ki jih je družba pridobila
kot lastne delnice v skupni nominalni vrednosti 68,840.000 SIT tako, da znaša osnovni
kapital po zmanjšanju 162,000.000 SIT in je
razdeljen na 81.000 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT.
5. Pooblastilo skupščine upravi družbe
za nakup in umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko kupuje lastne delnice v skladu z ZGD. Nominalni znesek odkupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala. Družba bo v ta namen
oblikovala rezerve za lastne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev. Najvišja nakupna
cena delnice ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti na dan odkupa, najnižja
pa ne sme biti manj kot 800 SIT. Skupščina
družbe pooblašča upravo družbe, da lahko
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe umakne lastne
delnice družbe.
6. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice, spremembe in dopolnitve
statuta v zvezi z uvedbo kosovnih delnic,
sprememba sedeža družbe in pooblastilo
nadzornemu svetu za preračun zneskov iz
tolarjev v evre in za spremembo statuta.
Predlog sklepov:
6.1. Delnice družbe Centromerkur d.d.
se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako,
da delnica z nominalnim zneskom 2.000 SIT
postane 1 delnica.
6.2. Spremeni se 3.1. točka statuta tako,
da se glasi: Osnovni kapital družbe znaša
162,000.000 SIT in je razdeljen na 81.000
delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne
delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu in prinaša pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
(dividenda) in pravico do ustreznega dela
ostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
6.3. Spremeni se 1.3. točka statuta tako,
da se glasi: Sedež družbe je: Ljubljana, Lepodvorska ulica 25. Sprememba točnega
naslova ne pomeni spremembe Statuta
družbe.
6.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da pod pogojem uvedbe evra, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolar-
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jih, z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa:
Za revidiranje izkazov poslovanja Centromerkur d.d. Ljubljana za leto 2006 skupščina družbe imenuje KPMG d.o.o. Ljubljana.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom o lastništvu delnic, oziroma
s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini je treba dati v
hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v tajništvu uprave uro pred začetkom skupščine,
kjer bodo podpisali seznam prisotnih delničarjev, oziroma pooblaščencev ter prevzeli
potrebno gradivo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
in predlogom o uporabi bilančnega dobička
za leto 2005, je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Trubarjeva 1 vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, se počaka pol ure. Po poteku
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Centromerkur d.d.
uprava družbe
Št. 15/2006
Ob-21543/06
Na podlagi 17. člena statuta družbe Pekarna Vrhnika d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
14. sejo skupščine
delniške družbe Pekarna Vrhnika d.d.,
ki bo v sredo, 30. avgusta 2006 s pričetkom ob 10. uri, v prostorih sejne sobe na
sedežu uprave družbe, Idrijska 21, 1360
Vrhnika z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave in nadzornega sveta se za
predsednico skupščine izvoli Neveno Teo
Gorjup in za preštevalko glasov Nadjo Slokan.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2005; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskih poročil
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2005; obravnava predloga za razporeditev bilančnega
dobička; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina družbe Pekarna Vrhnika d.d.,
se seznani s predstavitvijo letnega poročila
družbe za poslovno leto 2005, revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe za poslovno
leto 2005.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Pekarna Vrhnika d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila, s
stališčem do revizijskega poročila in o na-

činu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe Pekarna Vrhnika 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 1.313,026.898,60 SIT uporabi
kot sledi:
a) Del bilančnega dobička v višini
27,658.800 SIT, se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe drugi
delovni dan po zasedanju skupščine.
b) Dividenda znaša 180 SIT bruto na
delnico.
c) Preostali del bilančnega dobička v višini 1.285,368.098,60 SIT se prenese v poslovno leto 2006 kot preneseni dobiček.
d) Dividende se bodo delničarjem izplačale v nerevaloriziranem znesku na transakcijske račune, najkasneje do 27. 10. 2006.
Predlog sklepa št. 2.3:
V skladu z 294. členom veljavnega
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta Pekarna Vrhnika d.d. v poslovnem letu 2005 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Predlog glavnega delničarja družbe
Pekarna Vrhnika d.d. za izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe.
Glavni delničar družbe Pekarna Vrhnika
d.d., Idrijska 21, 1360 Vrhnika, družba Žito
prehrambena industrija, d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, ki je imetnik 153.291
delnic družbe Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska
21, 1360 Vrhnika, kar predstavlja 99,75%
osnovnega kapitala družbe, skladno z določili 384. člena, 385. in 386. člena ZGD-1
predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št 3.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
ki je imetnik 153.291 delnic družbe Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska 21, 1360 Vrhnika,
kar predstavlja 99,75% osnovnega kapitala
družbe sklenila, da se 369 delnic preostalih
manjšinskih delničarjev prenese na glavnega delničarja družbo Žito prehrambena
industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana za plačilo denarne odpravnine, ki jo
bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za
prenesene delnice skladno s tem sklepom
je določena skladno z določili 385. člena
ZGD-1 in znaša 8.000 SIT za eno delnico.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register in upoštevajoč število
delnic, ki posameznemu delničarju pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine družbe Pekarna Vrhnika d.d. upravi družbe skladno z določili drugega odstavka 385.
člena ZGD-1 predložil izjavo banke NLB s
katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da
bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu
delnic v register, manjšinskim delničarjem
plačal odpravnino za pridobljene delnice.
Pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne
odpravnine ter poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti višine denarne odpravni-
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ne sta priložena gradivu za sklic skupščine
in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št 3.2:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v skladu z določili 387. člena ZGD-1 izvede
vse potrebne aktivnosti za prenos delnic
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
4. Imenovanje 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.
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 Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska 21, 1360 Vrhnika in ki so
vpisani v delniško knjigo družbe tri dni pred
zasedanjem skupščine.
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 sklepih pod točkami 1, 2 in 4 dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih glasov. Za sklepe pod točko 3 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
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov v skladu z določili ZGD-1, ki
vključuje: letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2005, revidirane računovodske
izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom
2005 so na vpogled v informativni pisarni
družbe.
Manjšinske delničarje družbe v skladu z
določili 386. člena Zakona o gospodarskih
družbah tudi obveščamo, da jim je na sedežu družbe omogočen vpogled v predlog
sklepa o prenosu delnic z obrazložitvijo, pisno poročilo glavnega delničarja v katerem
pojasnjuje predpostavke za prenos delnic
in primernost višine denarne odpravnine,
poročilo pooblaščenega revizorja reviziji primernosti višine denarne odpravnine, letna
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poročila družbe Pekarna Vrhnika d.d. za
zadnja tri poslovna leta.
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 386. člena ZGD-1.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od dneva objave tega vabila dalje od 10. do 13. ure v informativni
pisarni družbe.
Pekarna Vrhnika d.d.
uprava – predsednik uprave
Janez Klemenčič
Ob-21544/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 in določb 21. do
26. člena Statuta delniške družbe Alpetour
– Bandag d.d., podjetje za obnavljanje avtoplaščev, s sedežem v Škofji Loki, Kidričeva
55, uprava družbe sklicuje
11. skupščino delniške družbe
Alpetour Bandag d.d.
ki bo v Škofji Loki, dne 30. 8. 2006 ob
14. uri na sedežu družbe na Kidričevi 55,
Škofja Loka.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika odvetnika Janeza Starmana,
za preštevalki glasov Jano Berčič in Katarino Eržen. Na skupščini bo prisotna notarka
Erika Braniselj.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005, poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu za leto 2005, odločanje o uporabi
bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: skupščina se na podlagi določil 293. člena ZGD-1 seznani z Letnim poročilom za leto 2005 in Poročilom
nadzornega sveta k Letnemu Poročilu za
leto 2005.
Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta odloči, da bilančni dobiček
družbe iz poslovnega leta 2005 v višini
54,818.021 SIT ostane nerazporejen.
Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s čimer potrdi delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na podlagi 293. člena
ZGD-1 skupščina imenuje za revizijo poslovanja družbe za leto 2006 revizijsko hišo
Plus Revizija d.o.o..
4. Seznanitev skupščine z odstopom članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odstopom članice nadzornega sveta Jane Kalan, ki ji z dnem skupščine preneha mandat.
5. Volitve člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se za čas od 30. 8. 2006 do začetka
veljave sprememb statuta delniške družbe
izvoli Janeza Starmana.
6. Sprememba števila članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: besedilo Statuta, sprejeto na skupščini družbe dne 8. 7. 2003 in potrjeno v obliki notarskega zapisa dne 16. 7.
2003 opr. št. Sv 425/2003 s strani notarke
Erike Braniselj, se spremeni in sicer prvem
odstavku 13. člena tako, da nadzorni svet
sestavljajo 3 člani.
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7. Nova dejavnost.
Predlog sklepa: besedilo Statuta, sprejeto na skupščini družbe dne 8. 7. 2003 in potrjeno v obliki notarskega zapisa dne 16. 7.
2003 opr. št. Sv 425/2003 s strani notarke
Erike Braniselj, se spremeni in sicer se v 2.
členu zaradi uskladitve in dopolnitve vpiše
naslednja nova dejavnost: – 70.200 dajanje
lastnih nepremičnin v najem.
8. Sprejem čistopisa Statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme čistopis Statuta delniške družbe s spremembami
dejavnosti družbe in glede števila članov
nadzornega sveta skladno s sklepom pod
točko 6 in točko 7 skupščine z dne 30. 8.
2006, ki popolnoma nadomesti dosedanji
Statut delniške družbe.
9. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR in izdaja kosovnih delnic.
a) Predlog sklepa: Skupščina sprejme
sklep o uvedbi kosovnih delnic. Osnovni
kapital družbe, ki znaša 235,580.000 SIT in
je razdeljen na 202.168 navadnih imenskih
delnic in na 33.412 prednostnih imenskih
delnic se nadomesti z 235,580.000 kosovnimi delnicami in sicer 202.168 navadnih
imenskih kosovnih delnic in 33.412 prednostnih imenskih kosovnih delnic.
b) Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe Alpetour Bandag d.d.
Škofja Loka, da sprejme čistopis Statuta
družbe skladno z veljavno sprejetimi spremembami statuta in z dnem uvedbe evra kot
nacionalne valute opravi preračun osnovnega kapitala v evre.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Alpetour – Bandag d.d.,
podjetje za obnavljanje avtoplaščev,
d.d. Škofja Loka
uprava
Št. 1
Ob-21567/06
Uprava družbe I.J.Storitve d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, sklicuje na
podlagi določb statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah
1. sejo skupščine delničarjev družbe
I.J.Storitve d.d.
Skupščina bo potekala dne 31. 8. 2006,
ob 10.30, na sedežu družbe, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim
notarjem.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje
Uroš Rožič.
2.) Seznanitev skupščine s pristojnim notarjem na skupščini.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe I.J.Storitve d.d. za leto 2005 in
seznanitev s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
I.J.Storitve d.d. za leto 2005 in odločanje o
razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2005 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2005.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta:
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da na podlagi podane odstopne izjave, z
dnem skupščine preneha mandat članici
nadzornega sveta Potrč Marjeti.
Za novega člana nadzornega sveta
skupščina izvoli Boris Ozmec. Mandat nove-

mu članu nadzornega sveta prične z dnem
izvolitve na skupščini in traja do izvolitve
predstavnika zaposlenih v nadzorni svet,
v skladu z določili Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (ZSDU) oziroma v
primeru da zaposleni te pravice ne bodo
izkoristili, najkasneje do iz teka mandata
sedanjima članoma nadzornega sveta.
4. Določitev plačil članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini 250 Eurov neto za
predsednika nadzornega sveta in 200 Eurov
neto za člane nadzornega sveta, vse preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila, do uvedbe Eura
kot plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji.
Člani nadzornega sveta upravičeni tudi do
povračila stroškov prihoda na sejo nadzornega sveta, kakor tudi do povračila vseh
ostalih nujnih in potrebnih stroškov v zvezi
z opravljanjem svoje funkcije.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki se bodo izkazali kot delničarji
s predložitvijo originalnih delnic na vpogled
pri upravi družbe, najkasneje 15 minut pred
pričetkom skupščine. Če se bo delničar
skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, je dolžan ta pri upravi
družbe pred pričetkom skupščine deponirati tudi originalno pisno pooblastilo oziroma
pravni naslov za zastopanje. Predlagatelja sklepov k točkam 1,2,4, sta uprava in
nadzorni svet predlagatelj sklepa k točki 3
dnevnega reda pa je nadzorni svet. Gradivo za skupščino sestavljajo letno poročilo
družbe za leto 2005 in poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe za
leto 2005. Gradivo bo na voljo delničarjem
od dneva objave tega sklica skupščine do
dneva skupščine vsak delovni dan med 9.
in 10. uro na sedežu družbe na Slovenski
cesti 29, v Ljubljani.
I.J.Storitve
uprava
Uroš Rožič
Št. 61
Ob-21568/06
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev
ki bo dne 28. 8. 2006 ob 10. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
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podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2005.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta in sprejem čistopisa statuta ter pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev zneskov osnovnega kapitala iz tolarjev v euro
in čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta in izda pooblastilo
nadzornemu svetu za uskladitev zneskov
osnovnega kapitala iz tolarjev v euro in čistopisa statuta.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2006 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Mesec dni pred zasedanjem skupščine
je na sedežu družbe v tajništvu direktorja,
delničarjem omogočen pregled naslednjih
listin: pogodba o pripojitvi, letna poročila
obeh družb udeleženih pri pripojitvi za zadnja tri leta, poročila uprav obeh družb o
pripojitvi, poročila nadzornih svetov obeh
družb o pregledu pripojitve in poročila o reviziji pripojitve ter poročilo nadzornega sveta
in letno poročilo za leto 2005.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Cestno podjetje Kranj, družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.,
direktor
Št. 1
Ob-21569/06
Na podlagi statuta družbe CPK INVEST,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev
ki bo dne 28. 8. 2006 ob 9. uri na poslovnem naslovu družbe, Jezerska cesta 20,
Kranj z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2005.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta in sprejem čistopisa statuta ter pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev zneskov osnovnega kapitala iz tolarjev v euro
in čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta in izda pooblastilo

nadzornemu svetu za uskladitev zneskov
osnovnega kapitala iz tolarjev v euro in čistopisa statuta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2006 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o. iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.
CPK INVEST,
družba pooblaščenka, d.d.,
direktor
Ob-21570/06
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe Komunalna Operativa d.d., Povšetova 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
12. skupščino delničarjev
Komunalna Operativa d.d., Povšetova 8,
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 28. 8. 2006, ob 15. uri,
v prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Seznanitev skupščine s poslovnim poročilom uprave za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega in
revizijskega poročila, pokrivanje izgube tekočega leta in podelitev razrešnice.
Predlogi sklepov:
Skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto 2005, mnenjem revizorja in
pisnim poročilom s pripombami nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega
poročila.
Na predlog uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se bo izguba za leto
2005, v višini 34,673.000 SIT, pokrila iz drugih rezerv iz dobička.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Na predlog uprave in pozitivnega mnenja
nadzornega sveta, se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006, imenuje Revizijski center d.o.o., Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča z novimi vložki za 60,000.000 SIT od 147,386.000
SIT na 207,386.000 SIT.
Povečanje se izvrši z izdajo 30.000 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 2.000 SIT za eno delnico.
Delnice druge izdaje tvorijo isti razred z
delnicami prve izdaje.
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Prodajna cena ene delnice je enaka emisijski vrednosti, skupna prodajna vrednost
celotne izdaje pa 60,000.000 SIT.
Dosedanji delničarji imajo pri vpisu in
vplačilu delnic prednostno pravico v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu, v skladu s 337. členom Zakona o gospodarskih družbah. Prednostno pravico lahko
uveljavijo z vpisom in vplačilom delnic tretje
emisije v roku 15 dni od dneva skupščine.
V primeru da v tem času ne bodo vpisane in vplačane vse delnice druge emisije,
o tem uprava družbe obvesti delničarje, ki
so prednostno pravico izkoristili z vpisom in
vplačilom delnic v petnajstih dneh od dneva
skupščine. Delničarji, ki so prednostno pravico izkoristili skladno s prejšnjim odstavkom, lahko preostale delnice tretje emisije
vpišejo in vplačajo v roku nadaljnih 15 dni
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe.
Po 30 dneh od sprejetja sklepa o povečanju osnovnega kapitala prednostna pravica vplačila delnic druge emisije delnic preneha in le-te lahko vplača katerakoli pravna
ali fizična oseba.
Delničarji pričnejo uresničevati svoje premoženjske in upravljavske pravice iz naslova novih delnic z dnem vpisa povečanja
osnovnega kapitala v sodni register
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
V skladu s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe se spremeni
točka tretjič veljavnega statua družbe, tako
da po novem glasi:
Tretji člen
Osnovni
kapital
družbe
znaša
207,386.000 SIT.
Četrti člen
Osnovni kapital je razdeljen na 103.693
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
v nominalni vrednosti 2.000 SIT za delnico.
Peti člen
Delnice so izdane v nematerilizirani obliki.
6. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ker je član nadzornega sveta Zupan
Zvone dne 17. 7. 2006 podal odstopno izjavo, skupščina za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje Macinič Oliverja, za
mandatno obdobje do 30. 5. 2009.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Povšetova 8, Ljubljana, vsak dan med 8. in 10.
uro od dneva sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, vpisani v KDD na dan 15. 8. 2006,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci
morajo v istem roku vložiti vsa pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 16. uri
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Komunalna Operativa d.d., Ljubljana
uprava

Stran

6152 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

Ob-21571/06
Na podlagi 36. točke statuta družbe
Kruh-Pecivo d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
12. redno skupščino delniške družbe
Kruh-Pecivo d.d.
ki bo v četrtek, 31. avgusta 2006, v prostorih sejne sobe na sedežu uprave družbe, Ulica Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
s pričetkom ob 9. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli
Škrinjar Igor in verifikacijska komisija v sestavi Tinka Črnko kot predsednik ter Valerija
Pirnat in Bojana Pozderec kot preštevalki
glasov. Seji bo prisostvoval vabljen notar
Andrej Šoemen iz Ptuja.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2005 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2005;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o
načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2005; predlog za
razporeditev bilančnega dobička ter razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe
Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovina in storitve d.d., se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2005,
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta družbe Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovina in storitve d.d.., o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe
Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovina in storitve
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 45,188.993,81 SIT uporabi kot
sledi:
a) del bilančnega dobička v višini
37,280.280 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni
dan po izvedbi skupščine,
b) dividenda znaša 57 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 7,908.713,81 SIT se prenese v poslovno leto 2006 kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 2.3: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo direktorju in prokuristu in nadzornega
sveta družbe Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovina in storitve d.d., v poslovnem letu 2005
in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2006
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.
4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovi-
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na in storitve d.d. v zvezi z uvedbo kosovnih
delnic in uskladitvijo z novimi določili ZGD-1
ter predlog za pooblastilo nadzornemu svetu
za spremembo statuta in za preračun zneskov iz tolarjev v EUR.
Predlog sklepa št. 4.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo predlagane spremembe statuta, kot sledi:
1. Spremeni se 4. člen poglavja tri:
Osnovni kapital Statuta družbe in se nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
654,040.000 tolarjev in je razdeljen na
654.040 delnic. Delnice so oblikovane kot
kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu. Delež posamezne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu se
določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
2. Spremeni se besedilo prvega odstavka 47. člena poglavja devet: Končne določbe Statuta družbe in se nadomesti z novo
vsebino, ki glasi:
Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta prenehajo veljati spremenjene in dopolnjene določbe dosedanjega statuta družbe Kruh-Pecivo proizvodnja,
trgovina in storitve d.d., sprejetega na 11.
skupščini dne 11. 10. 2005.
Predlog sklepa št. 4.2: skladno s sprejetimi spremembami statuta iz sklepa št. 4.1
enajstega zasedanja skupščine, se sprejme
novo prečiščeno besedilo statuta družbe, ki
ga podpiše predsednik skupščine.
Predlog sklepa št. 4.3:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe skupščina družbe Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovina in storitve d.d. pooblašča
nadzorni svet družbe Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovina in storitve d.d., da z dnem
uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi
preračun v 4. členu poglavja tri: Osnovni kapital Statuta družbe, zapisanega osnovnega
kapitala, ki na dan sprejema tega sklepa
znaša 654,040.000 iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato spremeni
4. člen poglavja tri: Osnovni kapital Statuta družbe 654,040.000 tako, da se zapiše
osnovni kapital družbe v EUR.
V statutu vsebovane zneske v tolarjih se
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave, kot ga bo opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo evra, pri čemer se
razlike pri zaokroževanju na najbližji višji cel
evro preračunajo v breme ali dobro rezerv,
ter da skladno s tem sprejme novo prečiščeno besedilo.
Prijava udeležbe in uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo osebno ali priporočeno v tajništvu
sedeža družbe Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Ul. Jožice Flander 2,
2000 Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem
mestu najmanj 30 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

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.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2005, revidirani
računovodski izkazi družbe za poslovno
leto 2005 in pisno poročilo nadzornega
sveta za poslovno leto 2005, predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe in novo
prečiščeno besedilo statuta, je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave družbe v Ul.
Jožice Flander 2, 2000 Maribor, vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Kruh-Pecivo d.d.
predsednik NS
Sandi Svoljšak
Kruh-Pecivo d.d.
predsednica uprave
Terezija Hlade
članica uprave
Irena Kurent
Ob-21617/06
Na podlagi 29. člena Statuta delniške
družbe ŽANA – PLUS, družba pooblaščenka, d.d., Mestni trg 2, Žalec, uprava družbe
sklicuje
6. redno skupščino delniške družbe
ŽANA – PLUS, družba pooblaščenka,
d.d., Žalec
ki bo dne, 4. 9. 2006 ob 9. uri v prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta
20, Žalec.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.Izvolijo se organi skupščine. Redni seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2005 in podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček znaša
1,071.208,59 SIT in ostane nerazporejen.
4. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EURO in izdaja kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da z dnem uvedbe eura izvede preračun
osnovnega kapitala ob upoštevanju fiksnega menjalnega tečaja SIT v EURO. Sedanjih 45.673 delnic z nominalno vrednostjo
2000 SIT, se nadomesti s 45.673 kosovnimi
delnicami.
Skupščina za izvedbo vseh formalnih postopkov, kamor je uvrščena tudi ustrezna
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sprememba statuta, ki so povezani s prehodom na euro, pooblašča nadzorni svet.
5. Odstop in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave preneha
mandat članu nadzornega sveta Laznik
Marjanu. Z dnem 4. 9. 2006 se v nadzorni
svet imenuje Dolfe Naraks z mandatom do
9. 3. 2008, ko poteče mandat ostalim članom nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedež družbe in
so vpisani v delniško knjigo 10 dni pred
dnevom skupščine. Pooblastilo mora biti pismeno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Žalcu, Mestni trg 2, vsak delovni dan od 10.
do 13.ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
ŽANA-PLUS,
družba pooblaščenka, d.d., Žalec
direktor družbe
Marjan Laznik
Ob-21619/06
V skladu z 41. členom Statuta delniške
družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d.
uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
Mineral d.d., Ljubljana, Letališka
cesta 5,
ki bo v sredo, 30. avgusta 2006 ob 15.30
v Ljubljani v veliki sejni sobi v petem nadstropju zgradbe na Železni cesti 18, 1000
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Remškar,
– Preštevalki glasov: Stanka Japundža,
Irena Žolger.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2005 in pisnega
poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005, potrjenim s strani nadzornega sveta,
ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovljena čista izguba poslovnega leta
2005 znaša 589,602.000 SIT.
Čista izguba poslovnega leta se krije v
celoti na naslednji način:
– 204,811.000 SIT se krije iz splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala;

– 2,520.000 SIT se krije iz prenesenega
dobička;
– 324,407.000 SIT se krije iz kapitalskih
rezerv;
– 28,932.000 SIT se krije iz statutarnih
rezerv;
– 28,932.000 SIT se krije iz zakonskih
rezerv.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2005
znaša po pokritju čiste izgube poslovnega
leta 0 SIT.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina upravi družbe in nadzornemu
svetu ne podeli razrešnice za poslovno leto
2005.
5. Nagrade članom nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo sejnina
v višini 400 EUR neto za predsednika in
300 EUR neto za člana, za korespondenčno
sejo nadzornega sveta pa polovični znesek
navedene sejnine.
6. Uvedba kosovnih delnic in prehod na
euro.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
6.1) Skupščina družbe sprejme sklep
o uvedbi kosovnih delnic, zaradi česar se
301.877 navadnih imenskih delnic izdajatelja Mineral d.d. z nominalnim zneskom
1.000 SIT nadomesti s 301.877 navadnimi
imenskimi kosovnimi delnicami, ki se ne glasijo na nominalni znesek. Osnovni kapital
družbe Mineral d.d., ki znaša 301,877.000
SIT, je tako razdeljen na 301.877 kosovnih
delnic.
6.2) Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe, skladno s predlogom iz predhodne točke tega sklepa.
6.3) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu navedeni znesek osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in ustrezno uskladi besedilo statuta.
7. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
7.1) Tretji odstavek 1. člena statuta se
spremeni tako, da se po novem glasi:
Sedež družbe je: Podpeč.
Poslovni naslov družbe določa uprava s
svojim sklepom.
7.2) Skupščina pooblašča upravo, da
uskladi besedilo statuta s tem sprejetim
skupščinskim sklepom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu
uprave družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, 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
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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 soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d., Ljubljana
direktor
Drago Rabzelj, univ. dipl. ekon.
Ob-21620/06
Uprava družbe, na podlagi 37. člena Statuta delniške družbe ETP- Podjetje za izvajanje elektro in strojnih inštalacij, trgovino
ter inženiring Kranj d.d., Mirka Vadnova 11,
Kranj, sklicuje
9. redno sejo skupščine družbe
ETP Kranj, d.d.
ki bo v sredo 30. 8. 2006, ob 13. uri
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti
in predstavitev notarja, ki bo prisostvoval
skupščini.
2. Izvolitev predlaganih organov skupščine:
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2005, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček za leto 2005 v znesku 2.706.865 SIT ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje obračunsko obdobje.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005.
4. Statutarna sprememba družbe. Predlog preoblikovanja družbe iz delniške družbe v delovno organizacijo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
a) Družba ETP- Podjetje za izvajanje
elektro in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring Kranj d.d., Mirka Vadnova 11, Kranj
se iz delniške družbe preoblikuje v delovno
organizacijo z omejeno odgovornostjo. Nov
naziv družbe je ETP- Podjetje za izvajanje
elektro in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring Kranj d.o.o.., Mirka Vadnova 11,
Kranj.
b) Osnovni kapital družbe ostane nespremenjen. Delnice družbe se zamenjajo
za osnovne vložke družbenikov v razmerju
1:1 tako, da za 1 (eno) delnico družbe vredno 1000 SIT družbeniki prejmejo osnovni
vložek v vrednosti 1000 SIT. Najmanjša vrednost osnovnega vložka je 14. 000 SIT.
c) Skupščina sprejme predloženo družbeno pogodbo.
d) Uprava družbe – direktor nadaljuje
svoj mandat ne glede na statusno preoblikovanje družbe.
5. Pooblastilo direktorju družbe
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Predlog sklepa: skupščina pooblasti direktorja družbe, da z dnem uvedbe eura v
družbeni pogodbi vsebovane zneski v tolarjih, nadomesti z zneski v eurih.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2006 imenuje revizijska
družba ITEO Abeceda d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
pa tri dni pred izvedbo skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe od dneva sklica skupščine in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda sporočijo upravi družbe, in sicer v roku 7 dni
od dneva objave sklica. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani na
sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi eno urni odmor, po katerem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala z
izjemo točke 4, ki jo mora sprejeti večina, ki
vključuje najmanj 90% osnovnega kapitala.
Priloga k objavi: družba zapisniško zagotavlja vsem delničarjem, ki bodo na skupščini nasprotovali preoblikovanju družbe, da
bo pridobila (prevzela) njihove s preoblikovanjem nastale deleže za primerno denarno
odpravnino. Pravico do odpravnine imajo
tudi ostali upravičenci iz prvega odstavka
651. člena ZGD-1.
ETP Kranj, d.d.
uprava
Ob-21622/06
Na podlagi statuta družbe UNIT-AS nepremičnine, d.d., Ljubljana in 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
sklicuje direktor družbe
3. skupščino delničarjev
družbe UNIT-AS nepremičnine, d.d.
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2006 s pričetkom ob 12.
uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o.
– ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado Kumar
iz Ljubljane.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
po stanju 31. 12. 2005 v višini 88,743.533,24
SIT se, na predlog uprave in ob soglasju
nadzornega sveta, v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
6. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
Delnice družbe UNIT-AS nepremičnine,
d.d. Ljubljana, se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da se vsaka delnica z
nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti
z 1 kosovno delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 173,377.000 SIT razdeljen na 173.377
kosovnih delnic.
7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se točka 3.1. statuta družbe in
sicer tako, da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
173,377.000 (stotriinsedemdesetmilijonovtristosedeminsedemdesettisoč 00/100) SIT
in je razdeljen na 173.377 (stotriinsedemdesettisočtristosedeminsedemdeset) kosovnih
delnic.
Spremeni se točka 4.6. statuta družbe in
sicer tako, da se glasi:
Skupščina lahko s ¾ (tričetrtinsko) večino sklene, da se osnovni kapital družbe
lahko poveča iz rezerv družbe. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji
na revidirani zadnji letni bilanci stanja. S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se
lahko izdajo nove delnice. Če se izdajo nove
delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem
nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem
osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo
zmanjšati pod zakonsko določeno minimalni
stopnjo.
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
8. Pooblastilo upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
in nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra
preračuna v 3.1 točki statuta družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša
173.377.000,00 SIT v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske
skupnosti v skladu s petim odstavkom 123.
člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut.
Prečiščeno besedilo statuta pripravi
notar.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je dne 27. 8. 2006 potekel
mandat članom dosedanjega nadzornega
sveta.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
zasedanja te skupščine za nove člane nadzornega sveta družbe UNIT-AS nepremič-

nine, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana izvolijo: Ksenija Gašperšič, univ. dipl. ekon., roj.:
1. 2. 1966, stan.: Andrićeva 5, Ljubljana,
Tomaž Zorec, univ. dipl. ekon., roj.: 5. 9.
1967, stan.: Vodovodna 73, Ljubljana, Barbara Kürner Čad, univ. dipl. prav., roj.; 2. 9.
1964, stan.: Pregljeva 55, Ljubljana, z mandatom štirih let.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo
je vsem delničarjem družbe UNIT-AS nepremičnine, d.d. na vpogled na sedežu družbe
Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,
vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Predlagane spremembe statuta se nanašajo na uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah 1 in prehodom na evro.
UNIT-AS nepremičnine, d.d.
direktor družbe
Ob-21623/06
Na podlagi 25. člena statuta družbe Tiskarna Novo mesto d.d., sklicujem
11. sejo skupščine delničarjev,
ki bo 31. 8. 2006, ob 11. uri v sejni sobi
Tiskarne Novo mesto d.d., v Vavpotičevi ulici
19, Novo mesto.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsedujočega skupščine, določitev dveh preštevalk glasov in ugotovitev prisotnosti notarja.
Sklep: izvoli se predsedujoči za vodenje skupščine in določi se dve preštevalki
glasov po predlogu direktorja. Ugotovi se
prisotnost notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Sklep: predsedujoči ugotovi sklepčnost.
3. Poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe v letu 2005, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
a) Obravnava Poročila nadzornega sveta
o poslovanju družbe v letu 2005.
Sklep: skupščina sprejme Poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe v letu
2005.
b) Uporaba bilančnega dobička za leto
2005.
Sklep: bilančni dobiček za leto 2005 v
višini 415,978.495,26 SIT, ki je sestavljen iz
prenesenega čistega dobička v letih 2001,
2002, 2003 in 2004 v skupnem znesku
268,961.548,77 SIT in iz čistega poslovnega
izida iz leta 2005 v znesku 147,016.946,49
SIT, se uporabi:
– 20,572.500 SIT za izplačilo dividend
delničarjem, kar znese 300 SIT bruto na
delnico. Za izplačilo dividend se uporabi del
prenesenega čistega dobička iz poslovnega
leta 2001 v višini 2,404.688,92 SIT in iz leta
2002 v višini 18,167.811,08 SIT.
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– 395,405.995,26 SIT ostane kot nerazdeljen dobiček in se oblikuje kot preneseni čisti poslovni izid. Ta pa je sestavljen
iz čistega dobička iz leta 2002 v znesku
27,370.773,34 SIT ter iz leta 2003 v znesku
100,650.037,81 SIT, iz leta 2004 v znesku
120,368.237,62 SIT in iz prenesenega čistega poslovnega izida iz leta 2005 v znesku
147,016.946,49 SIT.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60 dni
od dneva sprejema tega sklepa na skupščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi
delničarji družbe, katerih lastništvo delnic
je vpisano pri klirinško depotni družbi v Ljubljani na dan zasedanja skupščine. Bruto
dividenda na delnico znaša 300 SIT.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2005.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pregled poslovanja in revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2006 se imenuje revizijsko
družbo Dinamic, d.o.o. iz Novega mesta.
5. Odločanje o spremembi statuta družbe ob prehodu na EUR in o uvedbi kosovnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednja sklepa:
1. Delnice družbe Tiskarna Novo mesto
d. d., Novo mesto se nadomestijo s kosovnimi delnicami tako, da se sedanjih 68.575
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na
delnico nadomesti z 68.575 kosovnimi delnicami in se temu ustrezno prilagodi 6. člen
Stauta družbe tako, da se po novem glasi:
»Osnovni kapital družbe je razdeljen na
68.575 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
1. V skladu z določbo četrtega odstavka 694. člena ZGD-1, skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih in druge
zneske v tolarjih, z dnem uvedbe evra kot
nacionalne valute, preračuna v evre po uradnem tečaju zamenjave in v skladu s tem
uskladi besedilo Statuta.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto,
pri direktorju, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar, ki je na dan 25. 8. 2006 vpisan v
KDD, sam ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku pod pogojem,
da na sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem (do 28. 8. 2006) prijavi svojo udeležbo s predložitvijo (deponiranjem) potrdila
o izdanih delnicah ali pooblastila skupaj s
potrdilom o izdanih delnicah.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki
jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je določena za začetek seje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12,30 na istem kraju.

Skupščina bo takrat veljavno odločila ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Novo mesto d.d.
direktor:
Peter Ivančič
Ob-21624/06
Uprava družbe skupno z nadzornim svetom družbe na podlagi 7.3. člena statuta
delniške družbe Veletekstil Trgovina na debelo in drobno d.d., s sedežem v Ljubljani,
Leskoškova 10, sklicuje
9. redno sejo skupščine
delniške družbe Veletekstil Trgovina
na debelo in drobno d.d., s sedežem v
Ljubljani, Leskoškova 10,
ki bo dne 31. 8. 2006 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu družbe, Leskoškova 10,
Ljubljana in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga sledeči sklep:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, Janja Petauer;
– Za preštevalca glasov se imenujeta
Suzana Bračič in Zdenka Mlakar;
– Ugotovi se prisotnost notarke Marina
Ružič Tratnik iz Ljubljane, Šmartinska cesta 111.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2005, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev
razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2005.
Uprava predlaga sledeči sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2005 z revizorjevim mnenjem
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Bilančni dobiček v višini 502,531.828,72
SIT ostane nerazporejen in se bo o njem
odločilo v sledečih poslovnih letih.
Skupščina potrdi in odobri delo uprave in
nadzornega sveta in jima podeli razrešnico
za leto 2005.
3. Imenovanje revizorja
Na predlog nadzornega sveta sprejme
skupščina sledeči sklep: za revizorja za poslovno leto 2006 se potrdi revizijska hiša
Contura d.o.o. iz Ljubljane, Celovška 150.
4. Sprememba članov nadzornega sveta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sledeči sklep:
Ugotovi se, da je na podlagi podanih odstopnih izjav dosedanjih članov nadzornega
sveta Nataši Dodič, Esadu Kajtazoviču in
Milivoju Štreklju z dnem 31. 8. 2006 prenehala navedena funkcija.
Za nove člane nadzornega sveta se izvoli:
– Miran Klun,
– Špela Colja,
– Polona Kračan.
5. Razveljavitev sprejetega skupščinskega sklepa z dne 31. 8. 2005 o umiku lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da skupščinski sklep z dne
31. 8. 2005 (SV 1477/05) o umiku lastnih
delnic, ter čistopis statuta (SV 03/06), ki je
bil sprejet v skladu s tem sklepom, še ni bil
vpisan pri pristojnem sodnem registru. Ob
upoštevanju kogentnih zakonskih določil, da
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tovrstne spremembe pri delniški družbi stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register,
se za sprejetje sklepa na tej skupščini upošteva aktualno stanje v sodnem registru in
do sedaj veljavni statut (SV 559/05).
Sklep skupčine z dne 31. 8. 2005 (SV
1477/05) se razveljavi v 4.točki dnevnega
reda – Umik lastnih delnic. Prav tako se
razveljavi čistopis statuta z 3. 1. 2006 (SV
03/06).
O umiku lastnih delnic se bo odločalo v
prihodnjih letih.
6. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta ob prehodu na EUR.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 422.077
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico
nadomesti z 422.077 kosovnih delnic, ter
se temu ustrezno spremeni 4.1. člen Statuta družbe tako, da poslej glasi: Osnovni
kapital družbe znaša 422.077.000,00 SIT
in je razdeljen na 422.077 navadnih prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Spremeni se 4.2. člen statuta in se po
novem glasi: Vse delnice so delnice enega
razreda v smislu 177. člena ZGD-1.
Členi 4.8., 4.9., 4.10., 4.11. ter 4.12.,
statuta se ukinjajo, saj se ugotavlja, da so
izpoljeni pogoji zapisani v 4.3. členu statuta družbe, ki se tudi črta, ostali členi pa se
ustrezno preštevilčijo.
Skupščina delničarjev pooblasti nadzorni
svet, da z dnem uvedbe EUR, kot nacionalne valute preračuna v 4.1. členu statuta
družbe določen osnovni kapital, ki znaša
422.077.000 SIT v EUR po uradnem tečaju
zamenjave, pri čemer se razlike pri zaokroževanju na najbljižji EUR prenesejo v breme
rezerv in nato uskladi 4.1. člen statuta družbe tako, da zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR in potrdi čistopis statuta družbe.
Predlog sklepa uprave
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in predlaganimi spremembami
statuta je delničarjem na vpogled na sedežu delniške družbe Veletekstil Trgovina
na debelo in drobno d.d., s sedežem v
Ljubljani, Leskoškova 10, v tajništvu družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od
dne 28. 7. 2006 dalje do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 31. 7.
2006 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če
ob prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne ob 12. uri na mestu prvega
sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
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veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
Veletekstil, d.d.
uprava
Anton Maglica
Ob-21625/06
Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v torek, 29. 8. 2006 ob 10. uri v
sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, 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: Sonja Kugonič, Sabina Movh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2005
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
in konsolidiranim letnim poročilom za leto
2005, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic in 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. V skladu z ZGD-1 se nominalne
delnice pretvorijo v kosovne delnice tako,
da se vsaka delnica z nominalno vrednostjo 10.000 SIT nadomesti z eno kosovno
delnico.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– 3. člen statuta družbe se spremeni,
tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
27.269,350.000 SIT in je razdeljen na
2,726.935 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
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– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
– V 4. členu se črtajo besede: »v smislu
178. člena ZGD«.
3.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.4. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06) pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v 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. te
točke dnevnega reda.
4. Potrditev in sprejem Razvojnega načrta Premogovnika Velenje 2006–2011
(2015).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
4.1. Potrdi se in sprejme se Razvojni
načrt Premogovnika Velenje 2006–2011
(2015).
4.2. Na Premogovniku Velenje se ustanovi sklad za zapiranje oziroma dokončno
sanacijo rudarskih del, v katerega se vsako
leto, do konca obratovanja Premogovnika
Velenje nameni 50% sredstev iz ustvarjenega dobička in poslovanja PV.
V prvih letih se sredstva iz tega sklada
namenijo za zapiranje jame Škale, potem
pa se namensko zbirajo izključno za financiranje zapiralnih del celotnega Premogovnika Velenje, po dokončanem prenehanju
delovanja. Sklad z zbranimi finančnimi sredstvi gospodari samostojno in neodvisno po
načelu dobrega gospodarja in z izključnim
namenom financiranja zapiralnih del v Šaleški dolini po prenehanju odkopavanju premoga. Nadzorni svet PV nadzira delovanja
sklada.
5. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sejnina za
predsednika nadzornega sveta znaša 35%,
za člane nadzornega sveta pa 25% povprečne mesečne plače dejavnosti, v katero
sodi družba.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
6.1. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2006 skupščina imenuje družbo KPMG
Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
6.2. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leti 2007 in 2008 skupščina imenuje družbo
Deloitte & Touche.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2005 s poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila ter spremembe in
dopolnitve statuta z utemeljitvijo, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, 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 (Uradni list RS, št. 42/06) bo vabilo
z dnevnim redom in utemeljitvijo točk dnevnega reda objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.rlv.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor:
dr. Evgen Dervarič
Ob-21627/06
Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje
direktor družbe
12. skupščino delničarjev
družbe Hram Holding, finančna družba,
d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2006 s pričetkom ob 13.
uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o.
– ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado Kumar
iz Ljubljane.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2006.
6. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
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Predlog sklepa:
Delnice družbe Hram Holding d.d. Ljubljana, se pretvorijo v kosovne delnice in
sicer tako, da se vsaka delnica z nominalnim
zneskom 1.000 SIT nadomesti z 1 (eno) kosovno delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša
4.346,667.000 SIT razdeljen na 4,346.667
kosovnih delnic.
7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se točka 4.1. statuta družbe in
sicer tako, da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
4.346,667.000 SIT in je razdeljen na
4,346.667 kosovnih delnic.
Spremeni se točka 5.8. statuta družbe in
sicer tako, da se glasi:
Direktor potrebuje predhodno soglasje
nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih
poslovodnih dejanj:
– sklepanje pravnih poslov v vrednosti
nad 2,5% (dva cela pet odstotkov) vrednosti
osnovnega kapitala,
– najemanje kreditov nad 1,5% (ena cela
pet odstotka) vrednosti osnovnega kapitala,
– izplačilo vmesnih dividend,
– imenovanje prokurista.
Spremeni se točka 10.1. statuta družbe
tako, da se glasi:
Družba objavlja sklice skupščin in ostala
svoja sporočila v časopisu Dnevnik ali na
drug nadomestni način, v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma pravili borze.
Delničarje, katerih delež v celotnem
osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj
5% (pet odstotkov) mora družba obveščati
tudi pisno (priporočeno s povratnico).
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
8. Pooblastilo upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
in nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra
preračuna v 4.1 točki statuta družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša
4.346,667.000 SIT v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti
v skladu s petega odstavka 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v
skladu s tem uskladi statut.
Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov
in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu
družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je
vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d.
na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29,
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Predlagane spremembe statuta se nanašajo na uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah 1 in prehodom na evro.
Hram Holding, d.d.
Direktor družbe

Št.
Ob-21628/06

Na podlagi Statuta delniške družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, uprava družbe
sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila,
d.d., Kranj,
ki bo v sredo dne 30. 8. 2006 ob 14. uri
na sedežu družbe, Bleiweisova cesta 30,
Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev delničarjev družbe z letnim
poročilom družbe za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta o delu za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2005 in s tem potrdi njihovo delo.
4. Obvestilo sveta delavcev o izvolitvi novega člana nadzornega sveta-predstavnika
delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je svet delavcev imenoval Franca Sušnika za novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev in sicer za obdobje
od 1. 1. 2006 do izteka mandata ostalim
članom nadzornega sveta družbe.
5. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča iz
298,140.000 SIT na 596,280.000 SIT z izdajo novih navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 10.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se poveča za znesek 298,140.000 SIT iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Postavka
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala je izkazana v revidirani zadnji letni
bilanci stanja na dan 31. 12. 2005.
Osnovni kapital je po povečanju razdeljen na 59.628 navadnih imenskih delnic nominalne vrednosti 10.000 tolarjev.
Nove delnice pripadajo obstoječim delničarjem v sorazmerju z njihovimi deleži v
dosedanjem osnovnem kapitalu.
Po vpisu povečanja osnovnega kapitala
v sodni register se izda 29.814 novih delnic
z nominalno vrednostjo delnice 10.000 SIT,
kot sledi:
a) Izdajatelj delnic: Gorenjska oblačila,
d.d., Kranj.
b) Novo izdane delnice glasijo na ime ter
so navadne delnice, istega razreda, kot že
obstoječe, druge izdaje. Novo izdane delnice so prosto prenosljive.
c) Skupna nominalna vrednost celotne
izdaje je 298,140.000 SIT.
d) Skupna emisijska vrednost delnic je
enaka nominalni vrednosti.
e) Družba ni izdala delnic brez glasovalne pravice.
f) Novo izdane delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD.
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g) Šteje se, da so delnice vpisane in polno vplačane, ko je sklep o povečanju osnovnega kapitala vpisan v sodni register.
h) Registracija tega sklepa ter izdaja delnic z vpisom v KDD bo objavljena v Uradnem listu RS.
i) Delnice se izročijo imetnikom delnic
družbe po tem, ko je sklep o povečanju
osnovnega kapitala vpisan v sodni register.
Izročitev se opravi z vpisom novih delnic in
njihovih imetnikov v KDD.
j) Do novih delnic so upravičeni delničarji, ki so na dan vpisa sklepa o povečanju osnovnega kapitala vpisani v centralni
register klirinško depotne družbe (presečni
dan).
6. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalne vrednosti
delnice:
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša za 298,140.000 SIT, tako da bo
po zmanjšanju znašal 298,140.000 SIT.
Razlog zmanjšanja je uskladitev in prilagoditev strukture in sestave kapitala družbe,
ki je prevelik glede na dejavnost, ki jo družba opravlja in glede na tveganja, ki jim je pri
tem izpostavljena.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega
zneska delnic iz 10.000 SIT na 5.000 SIT, pri
čemer se vsakemu delničarju izplača znesek 5.000 SIT za delnico, katere nominalni
znesek bo zmanjšan.
Do izplačila zneskov zmanjšanega
osnovnega kapitala so upravičeni delničarji,
ki so vpisani v centralni register klirinško depotne družbe na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.
Izplačilo se opravi v roku osem dni po poteku šest mesecev od dneva objave vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register in potem, ko je bilo upnikom,
ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje.
7. Uvedba kosovnih delnic, spremembe
in dopolnitve statuta, uskladitev z eurom in
pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina družbe Gorenjska oblačila, d.d. sprejme sklep o uvedbi kosovnih
delnic družbe, tako da se 59.628 navadnih
imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 5.000 SIT nadomesti z 59.628 navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami.
7.2. Spremeni se 1. točka 3. člena statuta družbe tako, da se glasi: »Osnovni kapital
družbe znaša 298,140.000 SIT in je razdeljen na 59.628 navadnih, imenskih kosovnih
delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež in pripadajoč znesek v osnovnem
kapitalu se določi glede na število izdanih
kosovnih delnic.
7.3. Sklepa pod 7.1. in 7.2. 7. točke
dnevnega reda začneta veljati z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni
register.
7.4. Skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna znesek osnovnega kapitala v višini
298,140.000 SIT v EUR po enotnem tečaju
zamenjave in nato spremeni 3. člen statuta
družbe tako, da se osnovni kapital zapiše
v eurih.
8. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe Go-
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renjska oblačila, d.d. za leto 2006 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Bleiweisova cesta 30, Kranj,
vsak delavnik od 13. do 15. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so na dan 31. 7. 2006 vpisani v
Centralnem registru KDD oziroma njihovi
pooblaščenci, ki pisno prijavijo udeležbo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Udeležence prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo na skupščino najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne
ob 14.30 z istim dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje
v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
uprava družbe
Št. 316/06
Ob-21629/06
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Radgonske gorice Gornja Radgona,
Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe sklicuje
9. skupščino delniške družbe
Radgonske gorice Gornja Radgona d.d.
ki bo v sredo, dne 30. 8. 2006 ob 12. uri
v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja
Radgona.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Janeza Perša, za preštevalca glasov pa Cvetko
Črepnjakovo in Marjana Edšida.
Seji prisostvuje vabljena notarka Gajšek
Romana za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki
se nanašata na preveritev letnega poročila
družbe za leto 2005.
4. a.) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička družbe za leto 2005.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se bilančni dobiček v višini
464,970.338,97 SIT in se sestoji iz
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 420,873.633,91 SIT
– čistega bilančnega dobička iz poslovnega leta 2005 v višini 44,096.705,06 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi
za:
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– izplačilo dividend v višini 36,074.000
SIT oziroma 1.000 SIT po delnici bruto.
– druge rezerve v višini 30,000.000 SIT
– preostali del bilančnega dobička v višini 398,896.338,97 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni
po sprejetju sklepa na skupščini družbe tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic
vknjiženi pri KDD tri dni pred sejo skupščine, t.j. na dan 27. 8. 2006.
b) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz leta 2005.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Ugotovi se, da z dnem 18. 9. 2006 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, zato se jih s tem dnem razreši.
Za nove člane nadzornega sveta kot
predstavnike delničarjev, se z 19. 9. 2006
za mandatno dobo štirih let, imenujejo Izidor Krivec, Dušan Mohorko, Grega Kovač
in Danilo Dujovič.
Skupščina se seznani, da sta v nadzorni svet družbe s strani Sveta delavcev kot
predstavnika zaposlenih, imenovana Babič
Otmar in Edšid Marjan.
6. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se predsedniku nadzornega sveta določi sejnina v
višini 200 EUR neto, članom nadzornega
sveta pa 150 EUR neto.
7. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja za poslovno
leto 2006 imenuje revizorsko družbo AUDIT
& CO d.o.o., družba za revizijo in svetovanje Murska Sobota.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško-depotni družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine, t.j. na dan 27. 8. 2006.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko po pošti
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2005, poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, bo na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5,
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.

Opozorilo: prostor za zasedanje skupščine bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.
uprava
Franc Škrobar, inž.kmet.
Ob-21648/06
Na podlagi 38. člena statuta družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje d.d.
uprava sklicuje
13. skupščino družbe
Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana, Letališka 34
ki bo dne 31. 8. 2006 ob 11. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka 34, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Danica
Majcen Samardžija.
– Preštevalca glasov: Bogo Kos in Alenka Bizjak.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Košak
Miro.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in skupine Tekstil za leto 2005 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2005
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi
letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2005 znaša 27.529 tisoč SIT ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Spremembe statuta:
Predlog sklepa:
a) Zaradi umika delnic in posledično
zmanjšanja osnovnega kapitala ter uvedbe
kosovnih delnic se spremeni 3. člen tako,
da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
461,406.000 SIT (štiristoenainšestdesettisočštiristošesttisoč SIT) in je razdeljen na
20.973 (dvajsettisočdevetstotriinsedemdest)
navadnih prostoprenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu
družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa
glede na število izdanih kosovnih delnic.
Kosovne delnice so nedeljive.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– Pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– Pravice do dela dobička (dividende),
– Pravice do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Na podlagi sprejetega sklepa sprememb
statuta družbe se izdela čistopis statuta
družbe.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu družbe vsebovani znesek
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osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uveljavitve evra preračuna v evre po tečaju zamenjave.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006
skupščina imenuje družbo PLUS Revizija,
Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance d.o.o. Ljubljana.
5. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilom za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe s
tem da:
– Najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na dan
odkupa, najnižja pa ne sme biti nižja kot je
nominalna vrednost delnice,
– Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
– Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja
18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
b) Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice odsvaja, pri čemer delničarji družbe nimajo prednostne pravice do
odkupa delnic v sorazmerju z višino njihovih
deležev v kapitalu družbe in se ta pravica
izključi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so na dan 28. 8. 2006
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 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tekstil d.d.
uprava družbe
generalni direktor
Stanislav Zidar
Št. 1174/2006
Ob-21650/06
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Pre-

šernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe
9. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d.
Velenje
ki bo v torek, 29. avgusta 2006, ob
13. uri, na sedežu družbe Projektivni biro
Velenje, Prešernova 8, Velenje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.
1.2. Skupščina na predlog direktorja
družbe sprejema predlagani dnevni red in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2005, revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2005, revizorjevim poročilom in s poročilom
nadzornega sveta družbe Projektivni biro
d.d. Velenje.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, ki na dan 31. 12. 2005
znaša 9,773.997,48 SIT, se razporedi:
– znesek v višini 6,572.860 SIT za dividende, kar znaša 140 SIT bruto na delnico,
– znesek 547.096,70 SIT bruto za nagrado predsedniku NS,
– znesek 273.548,40 SIT bruto za nagrado posameznemu članu NS,
– preostanek bilančnega dobička v višini
2,106.943,98 SIT ostane nerazporejen.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni od dneva sprejema sklepa na skupščini.
Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, katerih lastništvo delnic je vpisano v
centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
5.1. Za člane nadzornega sveta se imenujeta:
– Jože Mermal, roj. 8. 10. 1954, stanujoč Ulica v Kokovšek 16a, 1231 Ljubljana
Črnuče.
– Andrej Šmid, roj. 2. 2. 1942, stanujoč
Cesta I/31, 3320 Velenje.
Imenovanje velja od 29. 8. 2006 dalje.
5.2. Skupščina se seznani z imenovanjem člana nadzornega sveta, Ivana Ramšaka, ki je predstavnik zaposlenih delavcev.
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6. Sprememba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala v evre, spremembe Statuta
družbe.
Predlog sklepa: v skladu s 172. členom
– tretji odstavek in 694. členom Zakona o
gospodarskih družbah, skupščina družbe
Projektivni biro d.d. Velenje odloči o izvedbi
prehoda na evro:
6.1. Delniška družba bo imela svoj
osnovni kapital razdeljen na kose, imenovane kosovne delnice. Pripadajoči znesek
vsake kosovne delnice družbe je enak. Vse
kosovne delnice imajo enak pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu in imajo tudi enak
proporcionalni lastniški delež, ki ga določa
število izdanih delnic. Tako lastniški delež
posameznega delničarja v družbi določa seštevek posameznih kosov.
6.2. Sedanjih 46.949 navadnih prosto
prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo
1000 SIT na delnico, se nadomesti z 46.949
kosovnih delnic ter se temu ustrezno spremenijo naslednje točke Statuta družbe in
sicer:
– 4.1. točka Statuta družbe, tako, da
se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
46,949.000 (šestinštirideset milijonov devetstodevetinštirideset tisoč tolarjev) SIT in
je razdeljen na 46.949 prosto prenosljivih
delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne
delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
v osnovnem kapitalu se določa glede na
število izdanih kosovnih delnic.«
– 10.1. točka Statuta družbe, prvi odstavek, tako da se glasi:« Z dnem uveljavitve
prečiščenega besedila Statuta družbe, preneha veljati dosedanje prečiščeno besedilo
Statuta družbe Projektivni biro d.d. Velenje,
sprejeto dne 25. 8. 2004.
6.3. Skupščina družbe Projektivni biro
d.d. Velenje, pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute, preračuna v točki 4.1. Statuta
družbe določen osnovni kapital, ki znaša
46,949.000 (šestinštirideset milijonov devetstodevetinštirideset tisoč tolarjev) SIT v
EUR, po uradnem tečaju zamenjave in nato
uskladi točko 4.1. Statuta družbe tako, da
zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR,
pri čemer se razlike pri zaokroževanju na
najbližji višji cel evro preračunajo v breme
rezerv ter skladno s to spremembo in spremembami Statuta, opredeljenimi in sprejetimi v točki 6.2., sprejme in potrdi čistopis
Statuta družbe.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa:
7.1 Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2006, se imenuje revizijska
družba Ripro – družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če
prispe na sedež družbe do vključno 25. 8.
2006.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Prešer-
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nova cesta 8, Velenje, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 11 do 12 ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo
na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja, ki ne sme biti starejši
od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 14. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Projektivni biro Velenje d.d.
direktor:
Janez Božič
Št. 9/2006
Ob-21651/06
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi Statuta družbe
Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska
5, uprava družbe sklicuje
11. zasedanje skupščine
ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2006, ob
12. uri, v sejni sobi uprave družbe, Ljubljana, Dunajska 5 (3. nadstropje PA prizidka).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se organi skupščine v predlagani
sestavi:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
Zdravko Malnar.
Za ugotavljanje sklepčnosti in preštevanje glasov se izvoli verifikacijska komisija v
sestavi Tomaž Dereani kot predsednik in
Miriam Strelec ter Janez Lesar kot člana.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta, odločanje
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ugotovljen za poslovno leto 2005, ki znaša 82,793.768,83 SIT
ostane nerazporejen. O uporabi bilančnega
dobička bo skupščina odločala v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).
Skladno z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina delničarjev
Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Delo-Tiskarna
d.d., Ljubljana, za leto 2006, se imenuje
revizorska družba KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje d.o.o. iz Ljubljane.
4. Uvedba kosovnih delnic in spremembe ter uskladitve statuta.
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Predlog sklepa:
Preoblikovanje delnic:
Delnice družbe Delo-Tiskarna d.d. se
preoblikujejo v kosovne delnice in sicer tako,
da delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT
postane 1 kosovna delnica.
Spremembe statuta: statut se spremeni
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
5. Preračun osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe eura preračuna v eure po
tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi
besedilo statuta.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in ostajajo
shranjena na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so na dan 28.8.2006
vpisani v delniško knjigo.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo. Pisna prijava mora prispeti
najkasneje 28. 8. 2006.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje skupščine prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, spremembami statuta in utemeljitvijo, je dostopno delničarjem v tajništvu družbe Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska 5, pri Jelki
Koderman od 9. do 12. ure vsak delovni
dan od dneva objave sklica skupščine pa do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in oddani v 7 dneh po objavi
tega sklica na upravo družbe.
Delo-Tiskarna d.d.
Stanislav Hrast, graf. inž.
uprava
Št. 10973/2006
Ob-21652/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7. poglavja 2. točke
veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja d.d., uprava družbe Kostak d.d., sklicuje
13. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno
stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v torek, 29. 8. 2006, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška
cesta 2a, Krško.
Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
Elizabeto Cemič za predsednico skupščine
delničarjev, preštevalca glasov Branka La-

vrenčiča in Renato Resnik ter imenuje notarja Borisa Pavlina v vlogi zapisnikarja.
2. Potrditev predlaganega dnevnega
reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red 13. redne skupščine delničarjev.
3. Seznanitev skupščine delničarjev z
Letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 in s pisnim poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s
pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe
Kostak d.d., z dne 15. 3. 2006.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in odločanje o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček družbe Kostak d.d.
za leto 2005 znaša 202.629 tisoč SIT in
je sestavljen iz prenesenega dobička leta
1999-2004 v višini 165.167 tisoč SIT in nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2005
v višini 37.462 tisoč SIT.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2005
znaša 202.628.419,12 SIT in se uporabi
za:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz leta
1999 v višini 9.206.778,20 SIT in dobička iz
leta 2000 v višini 6.993.221,80 SIT se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v višini
405,00 SIT na delnico,
– del bilančnega dobička, ki izvira iz
dobička leta 2000 v višini 800.000 SIT se
razporedi za udeležbo pri dobičku upravi
družbe,
– preostanek bilančnega dobička v znesku 185.628.419,12 SIT, ki predstavlja dobiček iz leta 2000-2005 ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
Izplačilo dividend in udeležbe pri dobičku
uprave v skupni višini 17.000.000 SIT bo v
roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine
delničarjev, v gotovini.
Skupščina v skladu z določbo 294. člena
Zakona o gospodarskih družbah-1 podeli
razrešnico upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe Kostak d.d., za poslovno
leto 2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizijska družba in Revizija d.o.o. Ljubljana.
6. Uvedba kosovnih delnic in sprememba Statuta družbe Kostak d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave:
Skupščina družbe Kostak komunalno
stavbno podjetje d.d. sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe tako, da se 40.000
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 4.000,00 SIT nadomesti z
40.000 navadnimi prosto prenosljivimi kosovnimi imenskimi delnicami.
Zaradi uvedbe kosovnih delnic se prvi
odstavek točke IV/1., z naslovom Osnovni
kapital, spremeni tako, da na novo glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
160,000.000 SIT in je razdeljen na 40.000
navadnih prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic.
7. Odločanje o predlaganih spremembah
določil Statuta družbe Kostak d.d.
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Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave:
Spremeni se besedilo točke V./5. z naslovom Uprava tako, da se vsebina v 3.
odstavku navedene točke črta.
Spremeni se besedilo točke XIII. z naslovom Končne in predhodne določbe, tako
da vsebina navedene točke na novo glasi:
Splošne akte družbe oziroma njihove
spremembe sprejema uprave, razen tistih, za katere je pristojen nadzorni svet na
osnovi zakona.
8. Pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v EUR.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: skupščina družbe Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. v skladu s četrtim
odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot
nacionalne valute opravi preračun v Statutu določenega osnovnega kapitala družbe
v znesku 160.000.000,00 SIT v EUR po
tečaju zamenjave in nato v Statutu uskladi osnovni kapital v SIT s preračunanim
osnovnim kapitalom v EUR ter v skladu s
tem uskladi besedilo Statuta.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red vključno s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri ga. Sonji Avsenak, vsak
delavnik od 10. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak d.d. do
vključno datuma zasedanja skupščine.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v sedmih (7) dneh od dneva objave sklica skupščine, priporočeno po pošti
ali neposredno v tajništvo družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri (3) pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu
družbe Kostak d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno klirniško depotno
družbo 3 dni pred dnevom skupščine ter
s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic
oziroma glasov.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno
listino in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred
začetkom zasedanja v sejni sobi družbe,
kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev ter da prevzamejo glasovalne
lističe.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kostak d.d.
uprava
Ob-21662/06
Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in platno
d.d., uprava sklicuje

10. redno sejo skupščine
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in
platno d.d., Grosuplje,
ki bo dne 31. 8. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina na predlog uprave izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, odločanje o delitvi dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2005.
a.) Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta. Dobiček na
dan 31. 12. 2005 v višini 5,059.041,62 SIT
se nameni za pokrivanje izgube iz preteklega leta.
b) Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za poslovanje
iz leta 2005.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da v imenu in za račun družbe
skladno z 8. alinejo I. odstavka 247. člena ZGD, v obdobju od dneva skupščine,
do 28. 2. 2008, pridobiva lastne delnice za
vse namene iz 247. člena po ZGD po ceni,
ki ne bo višja od dvakratnika knjigovodske
vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe
o nakupu lastnih delnic. Prodajna cena ne
sme biti nižja od povprečne ponderirane nakupne cene. Pri pridobivanju in odsvajanju
lastnih delnic je prednostna pravica dotedanjih delničarjev izključena. Uprava je na
podlagi tega pooblastila pooblaščena tudi
za umik tako pridobljenih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta
družbe z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe, z umikom lastnih delnic, ki bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen
nadzorni svet družbe.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe ob prehodu na EUR.
a) Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se
sedanjih 102.826 kosovnih delnic z nominalno vrednostjo 4.000 SIT na delnico nadomesti s 102.826 kosovnih delnic in temu
ustrezno se spremeni tudi 3. člen statuta
družbe tako, da se po novem glasi: Osnovni
kapital družbe znaša 411,304.000 SIT in je
razdeljen na 102.826 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
b) Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem
uvedbe EUR kot nacionalne valute preračuna v 3. členu statuta družbe določen osnovni kapital, ki znaša 411,304.000 SIT, iz SIT v
EUR po uradnem tečaju zamenjave in temu
ustrezno uskladi določbe statuta družbe in v
pisni obliki pripravi in potrdi čistopis.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2006 se na predlog nadzornega sveta
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imenuje Iteo Abeceda, Podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik
od 8. do 11. ure od dneva objave sklica do
dne zasedanja skupščine. Nasprotni ali dopolnilni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki z obrazložitvijo oddani najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine v tajništvo družbe. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastila se deponirajo na sedežu družbe. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec je dolžan prijaviti udeležbo na
skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem. Če
ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z
istim dnevnim redom istega dne ob 13. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d.
uprava
Ob-21663/06
Na podlagi 6. 3. točke Statuta Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov
in sistemov, d. d., Lipnica, Lipnica 8, 4245
Kropa sklicujem
11. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d. d.,
Lipnica,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Darko
Petrič,
– verifikacijska komisija: Anita Kaltenekar, predsednica, Tanja Šlibar, članica.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
2.a) Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2005 znaša
381,085.622,10 SIT ostane nerazporejen.
2.c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2005.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2006
skupščina imenuje družbo Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
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reda. O točkah dnevnega reda se glasuje
javno.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v prostorih uprave
Iskra Mehanizmi, d. d., Lipnica, Lipnica 8,
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe v
pisni obliki najpozneje v 7. dneh po objavi
tega sklica, bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz 2. in 3.
odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana na dan 28. 8. 2006, osebno ali njihovi
pooblaščenci. Pisno pooblastilo se shrani
pri družbi, kjer je shranjeno ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja. Pogoj za udeležbo
na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3
dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo
oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosim, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter
sestave seznama prisotnih udeležencev.
Udeležence prosim, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 31. 8. 2006 ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovne kapitala.
Iskra Mehanizmi, d.d.
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
Ob-21665/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe direktor družbe Dom Smreka, trgovska družba, d.d., Valvasorjeva ulica 12 a, Maribor sklicuje
skupščino
Dom-Smreka, trgovska družba, d.d.
ki bo v sredo, 30. 8. 2006 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu družbe Valvasorjeva ulica
12a, Maribor z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika skupščine se izvoli Satler
Tomaž, za preštevalce glasov pa Glinšek
Silva in Logar Iztok. Zapisnik bo vodil vabljeni notar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2005, poročilom nadzornega sveta o
pregledu letnega poročila ter odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe leta 2005 v znesku
26,092.000 SIT se ne razdeli (preneseni
dobiček).
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2005, s čimer se potrdi in
odobri njuno delov njuno delo v letu 2005.
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Obrazložitev
S predlaganim sklepom skupščina v
skladu z ZGD-1 odloči o uporabi bilančnega dobička, kakor tudi o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu. Rezultati dela
uprave in nadzornega sveta so razvidni iz
Letnega poročila za leto 2005 oziroma iz
poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.
2. Sklep o preoblikovanju v družbo z
omejeno odgovornostjo in ponudba denarne odpravnine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Delniška družba Dom-Smreka, trgovska
družba, d.d., Valvasorjeva ulica 12a, Maribor se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:
– Firma: Dom-Smreka, trgovska družba,
d.o.o.
– Skrajšana firma: Dom-Smreka, d.o.o.
– Sedež: Maribor,
– Poslovni naslov: Valvasorjeva ulica 12a,
– Osnovni kapital, dejavnost in ostale
značilnosti družbe Dom-Smreka, d.o.o. so
enake kot so bile pred preoblikovanjem in
izhajajo iz predložene Družbene pogodbe
Dom-Smreka, d.o.o.
Delničarji družbe Dom-Smreka, trgovska
družba, d.d., po stanju na dan vpisa preoblikovanja v sodni register z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register pridobijo
osnovne vložke družbe Dom-Smreka, d.o.o.
in sicer vsakemu delničarju Dom-Smreka, d.d. pripada en osnovni vložek družbe
Dom-Smreka, d.o.o., katerega nominalni
znesek je enak skupni nominalni vrednosti
delnic izdajatelja Dom-Smreka, d.d.., katerih imetnik je na dan vpisa preoblikovanja v
sodni register. Ne glede na prejšnji stavek
družba delničarjem, ki na dan vpisa preoblikovanja v sodni register ne razpolagajo z
najmanj 14. delnicami, ki bi jim omogočale
pridobitev osnovnega vložka v minimalnem
zakonskem nominalnem znesku 14.000 SIT,
izplača primerno denarno odpravnino v višini 720 SIT za vsako njihovo delnico, njihove
delnice pa se preoblikujejo v lastni poslovni
delež.
Skupščina sprejme Družbeno pogodbo
družbe Dom-Smreka, d.o.o. v predloženem
besedilu.
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v
sodni register preneha funkcija:
– direktorju družbe Dom-Smreka, d.d.
Maksu Edelbaherju in
– vsem članom nadzornega sveta
Dom-Smreka, d.d., in z navedenim dnem
se na novo imenuje za nedoločen čas kot
direktor družbe Dom-Smreka, d.o.o. Maks
Edelbaher, Terčeva ulica 65, Ribniško Selo,
Maribor, s katerim predsednik skupščine
skelene individualno pogodbo o zaposlitvi.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
Dom-Smreka, d.d., da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe, da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni register, kakor tudi da
uskladi Družbeno pogodbo Dom-Smreka,
d.o.o. z morebitnimi spremembami pri delničarjih, ki se bodo zgodile od sprejema
tega sklepa pa do vpisa preoblikovanja v
sodni register.
Družba Dom-Smreka, d.o.o. tistim delničarjem, ki bodo na skupščini ugovarjali proti sklepu o preoblikovanju ponuja, da
bo prevzela njihove poslovne deleže, ki jih
pridobijo zaradi preoblikovanja, za denar-

no odpravnino v višini 720 SIT za vsakih
1.000 SIT nominalne vrednosti osnovnega
vložka.
Obrazložitev
S predlaganim sklepom se bo družba
preoblikovala v d.o.o., s čimer se bo poenostavilo in racionaliziralo poslovanje družbe.
Glede na število delničarjev Dom-Smreke,
d.d. je d.o.o. primernejša oblika organiziranosti podjetniške aktivnosti kot d.d., saj je
enostavnejša in cenejša za upravljanje. Delničarjem, ki bi nasprotovali preoblikovanju pa
družba ponuja odkup njihovih deležev po 720
SIT za vsakih 1.000 SIT nominalne vrednosti
poslovnega deleža, kar je najvišja cena, po
kateri so se v zadnjem letu opravljale transakcije za delnicami Dom-Smreka, d.o.o.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so pisno napovedali svojo udeležbo pri
družbi vsaj tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine in ki so na ta presečni dan vpisani
v delniško knjigo družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Od dneva sklica skupščine pa do dneva
skupščine je na naslovu družbe Valvasorjeva ulica 12 a, Maribor na vpogled Letno
poročilo družbe za leto 2005, poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila,
predlog Družbene pogodbe Dom-Smreka,
d.o.o. in utemeljitve predlaganih sklepov za
skupščino.
Dom-Smreka d.d. Maribor
Ob-21667/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.2. točke Statuta delniške družbe IUV-Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tržaška cesta 31, uprava družbe
vabi delničarje na
13. skupščino
družbe IUV-Industrija usnja Vrhnika,
d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2006, ob 12. uri, v prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 32, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih organov skupščine in predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
za predsednika skupščine Mitjo Ulčarja, za
preštevalce glasov pa Tatjano Kovač, Andreja Seligerja in Barbaro Bezek Rot. Skupščini prisostvuje notar Peter Meze.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu poročilu družbe ter poročilom pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom za leto 2005,
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2005, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za leto 2005 in potrditvijo letnega
poročila za leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
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4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje za pregled poslovanja in računovodskih
izkazov za poslovno leto 2006 revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o.
5. Spremembe statuta zaradi preoblikovanja nominalnih delnic v kosovne delnice
in prehoda na EUR ter pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
5.1. Delnice IUV d.d. se pretvorijo v navadne, imenske kosovne delnice istega razreda tako, da ena dosedanja delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT, postane ena
navadna imenska kosovna delnica.
5.2. Sprejme se spremembe statuta
družbe z dne 22. 3. 2006, in sicer:
Točka 4.1. statuta se spremeni tako, da
se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
4.097,883.000 SIT in je razdeljen na
4,097.883 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Del osnovnega kapitala družbe v višini
3.124,523.000 SIT predstavlja stvarni vložek upnikov, ki sta v postopku prisilne poravnave svoje terjatve do družbe konvertirala
v kapital družbe za novo izdane delnice,
in sicer:
(i) IUV – invalidsko podjetje za proizvodnjo usnjenih izdelkov d.o.o., Tržaška 32,
Vrhnika, je s cesijo svoje terjatve do družbe v višini 397,895.196,22 SIT prevzela
397.895 kosovnih delnic;
(ii) Slovenska odškodninska družba d.d.
Ljubljana, Mala ulica 5, je s cesijo svoje terjatve do družbe v višini 2.726,628.753,84
SIT prevzela 2,726.628 kosovnih delnic.«
Točka 4.2. statuta se spremeni tako, da
se glasi:
»Delnice so skladno s predpisi izdane v
nematerializirani obliki.«
5.3. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR:
(a) preračuna znesek osnovnega kapitala v višini 4.097,883.000 SIT v EUR-e, po
enotnem tečaju zamenjave;
(b) spremeni 4. člen statuta družbe tako,
da se osnovni kapital navede v EUR;
(c) v statutu družbe vse ostale zneske,
navedene v tolarjih, preračuna iz tolarjev v
EUR po tečaju, določenem z zakonom;
(d) izdela čistopis statuta z ustreznim
preštevilčenjem členov.
Vpogled v gradivo
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška cesta 31, v tajništvu
uprave družbe, vsak delavnik od 10. do 12.
ure od dneva objave tega sklica dalje do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovalna pravica
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščencev. Pravico udeležbe na
skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in bodo vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z
osebno izkaznico ali drugim osebnim dokumentom prevzamejo glasovalne lističe.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15 odstotkov glasov. Če skupščina
ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 12.30 v istih prostorih. V tem
primeru bo skupščina družbe sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
IUV-Industrija usnja Vrhnika d.d.
predsednik uprave
Aleš Lunder
Ob-21668/06
Na podlagi 283. člena ZGD in 36. člena
Statuta družbe KIV d.d. sklicujeta uprava in
nadzorni svet družbe
skupščino
delničarjev KIV d.d., Vransko 66,
Vransko,
ki bo dne 28. 8. 2006 ob 8. uri v sejni
sobi na sedežu družbe KIV d.d., Vransko
66, Vransko.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske
Bistrice.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev KIV d.d. izvoli:
– za predsednika Skupščine odvetnika
Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic,
– za preštevalca glasov Marjano Jug in
Gerlinde Tavčer.
2. Poročilo nadzornega sveta KIV d.d.
o sprejemu revidiranega letnega poročila
za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta KIV d.d. z dne
24. 8. 2006, o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2005.
3. Sklep o imenovanju revizorja za leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
družbe 2006 se imenuje revizor Plus Revizija d.o.o. Ljubljana.
4. Razrešnica nadzornemu svetu in
upravi.
Predlog sklepa:
a) Skupščina KIV d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice upravi in nadzornemu
svetu KIV d.d. za poslovno leto 2005.
b) Skupščina delničarjev KIV d.d. podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu KIV
d.d. za poslovno leto 2005.
c) Za poslovno leto 2005 ugotovljen bilančni dobiček se v celotnem znesku nameni
za rezerve za nakup lastnih delnic družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe
KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9. do
12. ure od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Glasovalno pravico na skupščini lahko uresničijo delničarji, ki so na dan sklica
skupščine vpisani v delniško knjigo ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, če tri dni pred
zasedanjem skupščine, v tajništvu družbe,
na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo udeležbo in se izkažejo v svojstvu delničarja
– zastopnika ali pooblaščenca.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo zasedala pol ure kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
KIV d.d.
uprava
Kreča Ivo
Št. 06-040-000256
Ob-21669/06
Uprava družbe na podlagi C 3. točke
Statuta GEP Tika d.d. Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 44, sklicuje
10. skupščino
delniške družbe GEP Tika d.d. Trbovlje,
ki bo v sredo, 30. 8. 2006 ob 9. uri na sedanjem sedežu družbe GEP Tika d.d., Loke
pri Zagorju 11a, Kisovec.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika 10. seje skupščine
GEP Tika d.d. se izvoli Franc Jerina,
– za preštevalca glasov se določita Bovhan Sonja in Karamujič Azemina.
Skupščini bo prisostvovala notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o poslovanju v letu 2005 in podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
2a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina se seznani z Letnim poročilom o
poslovanju družbe v letu 2005, z revizijskim
poročilom o preiskavi in pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe.
2b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: čisti dobiček poslovnega leta
2005 v višini 1,380.719,10 SIT nameni za
pokrivanje izgube iz preteklih let.
2c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2005.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijski pregled poslovanja družbe v letu
2006 se imenuje revizijsko hišo Deloitte &
Touche revizija d.o.o.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
evrom in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Uvedba kosovnih delnic: osnovni kapital družbe, ki znaša 110,670.000 SIT in je
razdeljen na 110.670 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, se na novo
razdeli v kosovne delnice. Vse delnice se
pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako,
da na mesto 1 navadne delnice v nominalni
vrednosti 1.000 SIT, stopi 1 navadna kosovna delnica, ki se ne glasi na nominalni
znesek. S tem je osnovni kapital, ki znaša 110,760.000 SIT na novo razdeljen na
110.760 kosovnih delnic.
Uskladitev osnovnega kapitala z evrom:
skupščina pooblašča nadzorni svet, da v
Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v
tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v
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evre, po tečaju zamenjave, določenem v
skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal
uvedbo evra.
Pooblastilo nadzornemu svetu: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno s
predhodnima točkama spremeni besedilo
statuta.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe
v skladu s sklepi 4. točke dnevnega reda.
6. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe, in sicer se iz dosedanjega sedeža družbe na naslovu Cesta Tončke Čeč 44 v Trbovljah, prestavi na naslov Loke pri Zagorju
11a, Kisovec.
Celotni predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 9.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
GEP Tika d.d. Trbovlje
uprava
Ob-21687/06
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe sklicuje uprava družbe Alpina, tovarna obutve
d.d, Žiri
14. sejo skupščine
delniške družbe Alpina, d.d., Žiri,
ki bo 31. 8. 2006 ob 17. uri v veliki dvorani sprejemnih prostorov Alpine, Strojarska
ul. 2, Žiri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Kristijan Kontarščak, za preštevalca glasov Marija Tušek in Milan Sovinc.
Za vodenje notarskega zapisnika se imenuje notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje
Loke.
2. Seznanitev delničarjev s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2005, podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in nagrajevanju uprave in nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2005 in podeli upravi in nadzornemu
svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
2.2. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2005 v višini 505,090.876,69 SIT
ostane nerazporejen.
2.3. Predsedniku uprave družbe se izplača za delo v letu 2005 nagrada v višini 3
njegovih mesečnih plač, ki se izplačajo na
osnovi plače za mesec december 2005.
2.4. Članom nadzornega sveta se za leto
2005 izplača letna nagrada v skupni višini 1,749.434 SIT. Nagrada se posameznim
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članom izplača v enakem razmerju, kot velja
pri plačilu sejnin za seje nadzornega sveta.
Članom nadzornega sveta, ki so opravljali dodatno nadzorno delo kot člani komisije za pripravo pisnega poročila nadzornega sveta o letnem poročilu za leto 2005, se
za delo v komisiji izplača nagrada v višini
sejnine, ki velja za seje nadzornega sveta.
3. Uvedba kosovnih delnic in spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Nominalne delnice se pretvorijo v
kosovne delnice tako, da se vsaka delnica z
nominalno vrednostjo 10.000 SIT nadomesti
z eno kosovno delnico.
3.2. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predlagani vsebini.
3.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da v točki 3.1 in 3.2 statuta družbe navedeni znesek osnovnega kapitala v
tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v
eure po tečaju zamenjave in v skladu s tem
uskladi besedilo statuta.
4. Volitve članov nadzornega sveta –
predstavnikov kapitala.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina ugotavlja, da je prenehal mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, in sicer
Anthonyu Clothieru z dnem 21. 3. 2006 zaradi smrti, Andreju Lazniku z dnem 22. 5.
2006 zaradi odstopa, Viktorju Žaklju in Irmi
Frelih pa mandat zaradi odstopa preneha z
dnem sprejema tega sklepa.
4.2. Skupščina za mandatno obdobje
4 let od sprejema tega sklepa izvoli nove
člane nadzornega sveta, kot predstavnike
kapitala:
– Savino Golob,
– Borisa Pipana,
– Mateja Goloba Matzeleta,
– Tamaro Pavlin.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu
predsednika uprave in v pravni službi) od
31. julija 2006, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 28. 8.
2006 oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno in ves
čas pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri
dni pred skupščino upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in deponirajo pooblastila.
Alpina, d.d, Žiri
predsednik uprave:
mag. Andraž Kopač
Ob-21688/06
Predsednik uprave družbe Sinfonika,
d.d., Trzin sklicujem na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 10.3.3.
člena Statuta družbe Sinfonika, d.d., Trzin
6. skupščino
delničarjev družbe Sinfonika, d.d., Trzin,
ki bo 29. 8. 2006 ob 14. uri v Gostinskem
podjetju Ljubljana, d.d., Gostilna Štern, Dunajska 270, Ljubljana.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: za predsednika skupščine se izvoli Katro Rangus, za
preštevalko glasov se izvoli Metko Markič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine Sinfonika za poslovno leto 2005 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2005, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2005 in konsolidiranim letnim poročilom skupine Sinfonika
za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno
leto 2005.
2.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
2.2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2005 znaša 18,333.082,08 SIT.
2.2.2. Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi:
– bilančnega
dobička
v
višini
18.333.082,08 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe za poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
3.1. Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja za pregled
računovodskih izkazov družbe Sinfonika,
d.d., Trzin za poslovno leto 2006 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.
4.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da sedanjih 22.565
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti z 22.565 navadnih imenskih kosovnih
delnic in temu ustrezno spremeni tudi Statuta družbe.
4.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
– Določba 4.2. točke statuta družbe se
spremeni tako, da spremenjena glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na 22.565
navadnih imenskih kosovnih delnic.«
– Določba 4.3. točke statuta, se spremeni tako, da spremenjena glasi:
»Navadna kosovna delnica daje delničarju pravico do:«
– Točka 4.6. statuta se črta;
– Točka 4.7. statuta se preštevilči in postane točka 4.6. statuta.
– V določbi 5.3.3. točke statuta, se za
besedo »številu« postavi pika, ostalo besedilo, do konca stavka se črta.
– V določbi 5.4.1. točke statuta se
številka »8,300.000,00« nadomesti z
»2,430.000,00«.
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– Določba 6.2.2. točke statuta se spremeni tako, da spremenjena glasi: » Osnovni kapital se lahko zmanjša v skladu z določbami zakona«.
– Določba 6.4.4. točke statuta se spremeni tako, da spremenjena glasi: » Osnovni kapital je zmanjšan:«.
4.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme čistopis statuta družbe. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta
družbe.
4.4. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina družbe Sinfonika
d.d. pooblašča Nadzorni svet družbe, da
z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute, preračuna v statutu določene tolarske
zneske osnovnega kapitala in odobrenega
kapitala, v EUR po tečaju zamenjave.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen
uskladiti statut družbe z veljavno sprejetim
sklepom o preračunu osnovnega kapitala
družbe v EUR.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic
5.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta.
Skupščina, v skladu z 8. alineo, prvega
odstavka, 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, pooblašča upravo družbe,
da lahko v imenu in za račun družbe kupi
lastne delnice, katerih skupni znesek ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe. Uprava lahko pridobiva delnice po
min. 100.000 SIT in največ po 200.000 SIT
na delnico.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred prevzemi
in z namenom povečevanja vrednosti premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva
in odsvaja lastne delnice tudi za namene
izpeljave programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in
nadzornega sveta v delnicah družbe ter
za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene
družba odsvaja lastne delnice neposredno
upravičencem ob izključeni prednostni pravici delničarjev, pri čemer se lastne delnice,
zaradi izvedbe delniških opcij odsvajajo po
ceni in pod pogoji, določenimi v opcijskem
načrtu, zaradi izplačila udeležbe na dobičku članom uprave in nadzornega sveta ter
nagrajevanje zaposlenih.
Skupščina pooblašča upravo, da po
svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev šteto od dneva sprejema tega sklepa.
Gradivo za skupščino Sinfonika, d.d.,
Trzin s predlogi sprememb statuta in revidirano letno sporočilo družbe za poslovno
leto 2005 in konsolidirano poročilo skupine
Sinfonika je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 12. do
14. ure.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini, imajo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj tri delovne dni pred skupščino, to je do
vključno 24. 8. 2006.
Zaradi potreb identifikacije upravičencev
do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje
svoje glasovalne pravice le tisti delničar,
ki se skupščine udeleži pravočasno. V ta
namen bo prostor zasedanja skupščine

odprt 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
Sinfonika d.d.
predsednik uprave
Boris Hadalin
Ob-21689/06
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v sredo 30. 8. 2006 ob 10. uri,
na sedežu družbe, na Savski cesti 13, v
Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določita Darja Gračner in Marko Vouk. Skupščini prisostvuje notar Alojz
Vidic.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2005, pisnega poročila
NS, ter podelitev razrešnice nadzornemu
svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in sprejemom letnega poročila uprave družbe za
leto 2005 ter podeljuje NS razrešnico, upravi
d.d. pa razrešnice ne podeli.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
in računovodskih izkazov Stilles d.d. za leto
2006 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska hiša BO Consulting d.o.o.,
Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dne 27. 8. 2006 poteče
mandat naslednjim članom nadzornega sveta: Irena Colja, Kristina Rovšek, Viktor Richter. Za nove člane v nadzorni svet družbe se
izvolijo: Irena Colja, Kristina Rovšek, Viktor
Richter. Mandat novih članov nadzornega
sveta traja 4 leta.
5. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu za realizacijo sklepa o
spremembah statuta v zvezi s prehodom
na evro.
Predlog sklepa:
a) Uvedejo se kosovne delnice tako, da
se sedanjih 687.670 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti s
687.670 kosovnimi delnicami.
b) V skladu s četrtim odstavkom 694.
člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu
vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po tečaju zamenjave kot ga bo opredelil
zakon, ki bo urejal uvedbo evra in skladno s
tem uskladi besedilo statuta družbe.
Enako pooblastilo nadzornemu svetu
velja tudi za preračun zneska odobrenega
kapitala iz desetega člena statuta iz SIT v
evro.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Tretji člen statuta se spremeni tako, da
glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
687,670.000 SIT.
Osnovni kapital je razdeljen na 687.670
kosovnih delnic, in sicer:
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– na 602.145 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda ter
– na 85.525 prednostnih imenskih kosovnih in prosto prenosljivih delnic.
V prvem odstavku četrtega člena statuta
se črta naslednji tekst: », nominirana je na
1.000 (entisoč 00/100) SIT«.
V drugem odstavku četrtega člena se
prva alineja spremeni tako, da glasi:
»– pravico do 4 (štiri) % fiksne dividende
na pripadajoči znesek prednostne delnice v
osnovnem kapitalu družbe,«
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica v tajništvu uprave in
sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure od
dneva objave, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
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
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 25. 8. 2006.
Stilles d.d.
uprava – direktor
Štefan Teraž
Ob-21690/06
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino družbe
Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Koper
Skupščina bo v sredo, 30. avgusta 2006
ob 14. uri, v veliki sejni sobi poslovne stavbe
na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor
Velkaverh, za preštevalki glasov Vanda Hlaj
in Katja Bonin.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrjuje notar Dravo Ferligoj.«
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila 2005.
Predlog sklepa: »skupščina se je seznanila z letnim poročilom o poslovanju za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2005.«
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa:
3.1. »Bilančni dobiček družbe za leto
2005 v višini 694,478.861,84 SIT se uporabi tako, da se znesek bilančnega dobička
v višini 691,678.861,84 SIT odvede v druge
rezerve iz dobička, znesek bilančnega dobička v višini 2,800.000 SIT se uporabi za
druge namene, in sicer za nagrado članom
nadzornega sveta.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2005.«
4. Uvedba kosovnih delnic, sprememba
statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu
svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v evre.
Predlogi sklepov:
4.1.«Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic. Sedanjih 16,650.247 delnic
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico
se nadomesti s 16,650.247 kosovnih delnic
in temu ustrezno se spremeni 4. člena statuta družbe tako, da se po novem glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
16.650,247.000 SIT (šestnajst milijard šeststopetdeset milijonov dvestosedeminštirideset tisoč 00/100 tolarjev) in je razdeljen
na 16,650.247 (šestnajst milijonov šeststopetdeset tisoč dvestosedeminštirideset)
navadnih imenskih kosovnih delnic s serijskimi številkami od 1 (ena) do vključno
16,650.247 (šestnajst milijonov šeststopetdeset tisoč dvestosedeminštirideset).
4.2. Skupščina sprejme sklep o spremembi 6. člena statuta družbe zaradi uskladitve z novim zakonom o gospodarskih
družbah, tako da se ta po novem glasi:
Vse delnice so delnice enega razreda
v smislu 177. (stosedeminsedemdesetega)
člena Zakona o gospodarskih družbah.
4.3. Skupščina delničarjev pooblašča
nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
evra kot nacionalne valute preračuna v 4.
členu statuta družbe določen osnovni kapital, ki znaša 16.650,247.000 SIT, iz slovenskih tolarjev v evre po uradnem tečaju
zamenjave in nato uskladi 4. ter 15. člen statuta družbe tako, da zapiše znesek osnovnega ter odobrenega kapitala v evrih ter
potrdi čistopis statuta družbe.«
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: »na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2006 imenuje družba Renoma, družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška 25,
Ljubljana.«
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini ter letnim poročilom je delničarjem na
vpogled vse delovne dni v tednu od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
od 8. do 12. ure v pravni službi na sedežu
družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2. Gradivo za skupščino je objavljeno tudi
na spletnih straneh družbe Cimos d.d. www.
cimos.si in na spletnih straneh Ljubljanske
borze http://seonet.ljse.si.
Nasprotni predlogi
Delničarji so dolžni nasprotne predloge
podati v pisni obliki. Nasprotni predlogi, ki
v tej obliki niso podani, se ne štejejo za nasprotne predloge.
Pogoji udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan objave
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sklica skupščine v Uradnem listu Republike
Slovenije in svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi do vključno 27. avgusta
2006. Za pravočasne se štejejo še prijave, ki so bile oddane na pošto do vključno
27. avgusta 2006 in so prispele v ponedeljek, 28. avgusta 2006. Pooblaščenci morajo
prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za
glasovanje.
Delničar, ki svoje udeležbe ni prijavil, se
skupščine ne more udeležiti. Udeležence
naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 16. uri
istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Cimos d.d.
uprava družbe
Ob-21704/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena statuta družbe
direktor delniške družbe EGP Embalažno
grafično podjetje d.d. Škofja Loka sklicuje
15. skupščino delničarjev družbe
EGP Embalažno grafično podjetje d.d.
Škofja Loka,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2006 ob 8. uri
na sedežu družbe EGP Škofja Loka d.d.,
Kidričeva 82, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina sprejema predlog za izvolitev
predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2005 ter
odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Celotni bilančni dobiček v skupnem
znesku znaša 263,846.479,37. O uporabi
celotnega bilančnega dobička bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov v poslovnem letu 2005.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2006 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da članoma nadzornega
sveta Tonetu Černiču in Matjažu Satlerju
dne 20. 1. 2007 poteče mandat.

2. Na predlog nadzornega sveta se Tone
Černič in Matjaž Satler ponovno imenujeta za člana nadzornega sveta družbe EGP
Škofja Loka d.d.. Mandat traja štiri leta in
začne teči 21. 1. 2007.
Gradivo za skupščino, vključno s predlaganimi spremembami statuta družbe, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
od objave sklica dalje vsak delovni dan od
9. do 12. ure.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan 20. 8. 2006 ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu. Pooblastilo mora
biti pisno in pred začetkom skupščine predloženo družbi.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 25% zastopanega osnovnega
kapitala.
EGP d.d.
Aleksander Troha
direktor družbe
Št. 1-10443
Ob-21705/06
Na podlagi 11. člena Statuta družbe Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opreme d.d.,
sklicujem
15. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v torek, 29. 8. 2006 ob 12. uri v sejni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).
Predlog sklepa: potrdi se predsednik in
preštevalca glasov.
3. Predložitev letnega poročila družbe
za l. 2005 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila za leto 2005.
2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se iz ugotovljenega bilančnega dobička za leto 2005, ki znaša 66,433.085,26
SIT, izplačajo dividende delničarjem v znesku 60 SIT bruto na delnico oziroma v skupni višini 31,772.940 SIT do 30. 9. 2006,
1,050.000 SIT bruto se nameni za nagrade
predsedniku in članom nadzornega sveta, in sicer članom 150.000 SIT bruto x 5
članov = 750.000 SIT bruto, ter predsedniku nadzornega sveta 300.000 SIT bruto,
ki se prav tako izplačajo do 30. 9. 2006,
preostali del bilančnega dobička v znesku
33,610.145,26 SIT pa ostane nerazporejen. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so v delniško knjigo vpisani na dan
skupščine.
3. Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2005, se podeli razrešnica upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revizijo poslovanja
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za l. 2006 pooblašča revizijska hiša AUDIT
& CO d.o.o. Murska Sobota.
5. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se delnice družbe z nominalno vrednostjo
1.000 SIT preoblikujejo v kosovne delnice
tako, da se vsaka delnica z nominalnim
zneskom 1.000 SIT nadomesti z 1 kosovno
delnico.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme predlog sprememb in dopolnitev ter čistopis statuta družbe, ki prične
veljati 26. 11. 2006.
3. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina na podlagi četrtega odstavka
694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet
družbe, da z dnem uvedbe EUR-a preračuna v statutu vsebovan znesek osnovnega
kapitala, ki znaša 529,549.000 SIT, v EUR-e
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.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem 26. 11. 2006 za dobo 6
let izvolita člana nadzornega sveta družbe
Matjaž Vnuk in Eva Kranjc, ki zastopata
interese delničarjev.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejema skupščina višino sejnin za predsednika nadzornega sveta
v višini 250 EUR neto in člane nadzornega
sveta v višini 150 EUR neto, ki prične veljati
z 26. 11. 2006.
Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji oziroma njihovi pooblaščenci z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 20%
osnovnega kapitala. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno
pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD po stanju na dan 25. 8. 2006,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o
zakonitem zastopstvu delničarjev.
Kolikor sklepčnost na prvi seji ne bo dosežena, se sklicuje drugo zasedanje istega
dne, to je 29. 8. 2006 ob 14. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo je na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe Varstroj d.d.,
Industrijska ulica 4, Lendava, od 28. 7. 2006
do 28. 8. 2006 od 9. do 13. ure in 29. 8.
2006 od 9. do 11. ure.
Varstroj d.d. Lendava
direktor: mag. Štefan Kepe
Ob-21706/06
Na podlagi 295. člena ZGD in točke 8.4.
Statuta družbe Termoplasti-Plama d.d. uprava sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,
Podgrad,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe v Hrušici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini družbe, da
sprejme sklep o imenovanju delovnih teles:
za predsednika skupščine se imenuje Požar
Alojz, za preštevalca glasov Primc Andreja
in Vidmar Viljem. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Jerše Darko.
2. Predstavitev letnega poročila z revizorjevim mnenjem za poslovno leto 2005,
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta družbe.
Uprava in nadzorni svet dajeta v obravnavo in sprejem naslednja sklepa:
2.1.
Bilančni
dobiček
v
višini
359,473.103,60 SIT, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2005 v višini
136,502.635,46 SIT in prenesenega dobička preteklih let v višini 222,970.468,14 SIT
ostane nerazdeljen.
2.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in jim podeljuje razrešnico.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet dajeta skupščini
v obravnavo in sprejem naslednja sklepa o
spremembi statuta:
3.1. Uvedba kosovnih delnic
Zaradi uvedbe kosovnih delnic se 4.1
točka statuta spremeni tako, da se odslej
glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
252,930.000 (dvestodvainpetdesetmilijonovdevetstotrideset tisoč) SIT in je razdeljen na 25.293 (petindvajsettisočdvestotriindevetdeset) navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu. Delnice so izražene v
nematerializirani obliki.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe (vsaka kosovna delnica ima en
glas),
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
3.2. Pooblastilo za preračun v EUR
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe EUR-a preračuna v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih, v EUR-o, po uradnem tečaju
zamenjave.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
V skladu z 57. členom ZGD-1 in Statuta družbe, nadzorni svet daje skupščini v
obravnavo in sprejem naslednji sklep: za
revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za leto 2006 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda.
Gradivo k točki 2:
– utemeljitev predloga sklepa o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe,
– Letno poročilo Termoplasti-Plama d.d.
in skupine 2005 in revizorjevi poročili delničarjem Termoplasti-Plama d.d.,
– Pisno poročilo nadzornega sveta.
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Gradivo k točki 3: utemeljitev predloga
sprememb statuta in pooblastila nadzornemu svetu.
Gradivo k točki 4: utemeljitev predloga za
imenovanje revizorja.
Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
vsak delovni dan od 12. do 14. ure v službi
za splošne zadeve.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem in da so
vpisani v Centralnem registru pri KDD po
stanju na zadnji prijavni dan.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Termoplasti-Plama d.d.
uprava
Št. 2/2006
Ob-21717/06
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, uprava
sklicuje:
8. redno skupščino
družbe Alpinum turistično podjetje, d.d.
Ribčev Laz 50, Bohinjsko Jezero
ki bo, dne 30. 8. 2006 ob 16. uri v prostorih hotela »Bohinj«, Ribčev Laz 45, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik mag. Gorazd B. Južina.
Za preštevalce glasov se izvoli Mateja
Mlakar.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane oziroma
njegov namestnik.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2005, in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2005.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine:
Skupščine se imajo pravico udeležiti
in na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v
delniško knjigo in, če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
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pred zasedanjem skupščine, to je do 28. 8.
2006 tako, da prijava do tega dne prispe na
sedež družbe.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino skupaj z
letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in predlogi posameznih sklepov
je na vpogled v »Hotelu Bohinj«, Ribčev
Laz 45, Boh.jezero (pri ga. Mlakar Mateji)
vsak delavnik med 9. in 11. uro od dneva
objave dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob
16,00 uri v istih prostorih z enakim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino na zasedanju
zastopanega osnovnega kapitala.
Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
uprava družbe
Ob-21718/06
Direktor družbe Adria Capital Koper, finančni inženiring, d.d., Koper, Pristaniška 8,
na podlagi statuta družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
11. skupščino
delničarjev delniške družbe Adria
Capital Koper d.d.,
ki bo v sredo 30. 8. 2006 ob 9: uri v Kopru na Pristaniški 8 v 5. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa direktorja: za predsednika skupščine se izvoli Matej Bonin, za preštevalko glasov pa Sanela Grošić. Vabljeni
notar je Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2005 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z revidiranim
poročilom za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2005.
3. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2005.
4. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2005 v višini 66.097.300,13 SIT se v celoti
razporedi v preneseni dobiček dužbe.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov
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družbe v letu 2006 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje nadomestnega člana.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi odstopne izjave se razreši člana
nadzornega sveta in imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta Janez Kek z
dnem skupščine za dobo štirih let.
7. Podaljšanje mandata članu nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina podaljša mandat članu nadzornega
sveta Fabio Hrvatin, in sicer z dnem prenehanja mandata za dobo štirih let.
8. Seznanitev skupščine z izvajanjem letnega plana za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvajanjem letnega plana za leto 2006.
9. Uvedba kosovnih delnic in sprememba Statuta družbe ob prehodu na EURO.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta:
a) Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 415.810
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
na delnico nadomesti z 415.810 kosovnih
delnic in temu ustrezno spremeni tudi prvi
odstavek točke 3.1. Statuta družbe Adria
Capital Koper d.d., ki se po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
415,810.000 SIT in je razdeljen na 415.810
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
b) Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da pripravi in sprejme
čistopis statuta in sicer tako, da vsebovane
zneske osnovnega kapitala v SIT z dnem
uvedbe EUR preračuna po predpisanem
tečaju zamenjave, uskladi navedbe o nominalnih vrednostih delnic z navedbo kosovnih delnic ter uskladi sklicevanje statuta na
ustrezne člene ZGD-1.
Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj
tri dni pred skupščino na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje istega dne ob 9. uri in 30 minut v istih prostorih,
ko lahko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo je na vpogled vsak delovni dan od 28. 7. 2006 do 29. 8. 2006 od
10. do 12. ure na sedežu družbe Adria Capital Koper, d.d., Pristaniška 8, Koper.
Adria Capital Koper, d.d.
direktor
Janez Lenarčič
Ob-21719/06
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj sklicuje
15. skupščino družbe
v torek, 29. avgusta 2006 ob 16.30 na
sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(knjižnica – III. nadstropje – 312).

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.
Predlog dnevnega reda 15. skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– predstavitev notarja,
– imenovanje organov skupščine,
– določitev dnevnega reda.
Predlog sklepov:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red;
– imenujejo se organi skupščine,
–ugotovi se, da seji prisostvuje notar.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2005 in poročila nadzornega sveta – sklepanje o uporabi bilančnega dobička družbe
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Uprava družbe predlaga skupščini, da
se dividende za leto 2005 ne izplačajo, in
sicer zaradi bistveno spremenjenega gospodarskega položaja družbe po zaključeni javni ponudbi za odkup vseh delnic GTKG.
2. Bilančni dobiček družbe za leto 2005
v višini 12.239.064,32 SIT se razporedi v
druge rezerve družbe.
3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovanje družbe v letu
2005.
3. Pretvorba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala v eure in sprememba statuta.
Predlog sklepa:
1. 7. člen statuta se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
131,994.000 SIT (stoenaintridesetmilijonovdevetstoštiriindevetdesettisoč 00/100
tolarjev) in je razdeljen na 65.997 (petinšestdesettisočdevetstosedemindevetdeset)
navadnih imenskih kosovnih delnic.
2.10. člen statuta se spremeni in dopolni:
V drugem odstavku se doda nova 5. točka:
»5. (petič) če uprava oceni, da gre ali da
bi lahko šlo za poskus sovražnega prevzema ali delovanja; še posebej glede vplivanja
na upravljanje družbe Gorenjski tisk, d.d.«
V četrtem odstavku se rok: »1 (enega)
meseca« nadomesti z rokom: »3 (treh) mesecev«.
3. V tretjem odstavku 16. člena se izpusti
beseda »nominalna«.
4. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave, kot
ga določa predpis Evropske skupnosti, in
skladno s tem ter določbami ZGD-1 spremeni statut.
5. V 23. členu statuta se črta stavek:
»Število članov nadzornega sveta mora biti
liho.«
4. Izvolitev člana nadzornega sveta
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
Trubar, d.d. Kranj se izvoli delničar Janez
Kozelj, do konca mandata sedanjega nadzornega sveta, to je do 31. avgusta 2009.
Letno poročilo za leto 2005 in poročilo
nadzornega sveta sta delničarjem na razpolago pri Barbari Grilanc.
Trubar, d.d. Kranj
direktor: Edvard Jurjevec, graf. inž.
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Ob-21720/06
Na podlagi 8.3. člena statuta družbe
Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, uprava sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Adriacommerce,
financiranje, ustanavljanje in
upravljanje podjetij d.d. Koper,
Pristaniška ulica 8,
ki bo dne 30. avgusta 2006 ob 10. uri
v poslovnih prostorih na sedežu družbe v
V. nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Matej Bonin.
Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi: Maša Miloš, Nives Pletikos.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 z mnenjem revizijske družbe in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim letnim poročilom skupine ACK, ki ju
je potrdil nadzorni svet družbe, mnenjem
revizijske družbe k obema poročiloma ter
s poročilom nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2005.
b) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2005.
3. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini
426,700.045,19 SIT se v celoti razporedi v
preneseni dobiček družbe.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov družbe ACK d.d., in Skupine ACK za
leto 2006 se imenuje revizijsko družbo RFR
Ernest&Young d.o.o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
nadomestnega člana se do izteka mandata
dosedanjemu nadzornemu svetu imenuje
Simon Jan.
6. Uvedba kosovnih delnic in sprememba Statuta družbe ob prehodu na euro.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 426.961
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na
delnico nadomesti z 426.961 kosovnih delnic in temu ustrezno spremeni tudi prvi odstavek točke 3.1. Statuta družbe ACK d.d.,
ki se po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
426,961.000 SIT in je razdeljen na 426.961
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«

b) Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da pripravi in sprejme
čistopis statuta in sicer tako, da vsebovane
zneske osnovnega kapitala v SIT z dnem
uvedbe EUR preračuna po predpisanem
tečaju zamenjave, uskladi navedbe o nominalnih vrednostih delnic z navedbo kosovnih delnic ter uskladi sklicevanje statuta na
ustrezne člene ZGD-1.
7. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave:
a) Skupščina družbe ACK, d.d., se je seznanila s poročilom uprave o nakupu lastnih
delnic družbe na podlagi pooblastil skupščine.
b) Skupščina družbe ACK, d.d., na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe za dobo 18 mesecev od
sprejema tega sklepa za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Za pridobivanje lastnih delnic v skladu s
tem sklepom se upošteva in uporablja 221.
člen Zakona o gospodarskih družbah. Uprava ne sme pridobivati delnice izključno z namenom trgovanja. Pri pridobivanju je uprava
pooblaščena za nakup lastnih delnic po najnižji in najvišji ceni, ki je določena v območju
od polovice nominalne vrednosti delnice do
zadnje znane knjigovodske vrednosti delnice. Skupščina pooblašča upravo, da lahko
s soglasjem nadzornega sveta:
– umakne lastne delnice brez sklepa
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– lastne delnice proda, pri čemer se delničarji vnaprej odpovedo predkupni pravici.
Za odkupljene lastne delnice družba v
skladu z ZGD-1 oblikuje rezerve za lastne
delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital
ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo uporabljati za izplačilo
delničarjem.
Gradivo za skupščino
Delničarjem je gradivo za skupščino s
predlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave,
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
26. 8. 2006. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda upravi
pisno sporočijo najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica seje skupščine.
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.
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Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Adriacommerce d.d. Koper
predsednik uprave
Robert Biček, univ. dipl. ekon.
Ob-21721/06
Medaljon upravljanje drugih družb
d.d., sedež: Maribor; poslovni naslov: Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, delničarje vabimo na
10. skupščino,
ki bo v sredo, dne 30. 8. 2006, ob 10. uri,
v sejni sobi hotela Piramida, Ulica heroja
Šlandra 10, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
1.1. Izvolijo se delovni organi skupščine,
in sicer: predsednik skupščine: Gregor Drnovšek; preštevalca glasov: Marjan Vedlin
in Ivanka Letnik.
1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 ter Poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 in Poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
znaša 426,049.317,83 SIT in je sestavljen iz
100,000.000 SIT prenesenega dobička leta
2004 in 326,049.318,37 SIT dobička tekočega leta in se uporabi na naslednji način:
– Bilančni dobiček v višini 100,000.000
SIT, ki izvira iz prenesenega dobička leta
2004 in del bilančnega dobička v višini
99,410.000 SIT, ki izvira iz dobička leta 2005
se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto
115,00 SIT na delnico in v skupnem znesku
199,410.000 SIT.
– Del bilančnega dobička v višini
3,634.689,65 SIT za bruto nagrade članom
nadzornega sveta,
– Del bilančnega dobička v višini
123,004.628,18 SIT za druge rezerve iz dobička,
– Del bilančnega dobička v višini
100,000.000 SIT ostane nerazporejen in se
odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna obdobja.
Dividenda se izplača delničarjem, ki
bodo kot imetniki delnic družbe vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 1. 9.
2006. Izplačilo dividend se opravi do konca
meseca novembra leta 2006.
3.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic in spremembe statuta.
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Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
4.1. Osnovni
kapital,
ki
znaša
1.734,000.000 SIT in je razdeljen na
1,734.000 navadnih prosto prenosljivih
imenskih delnic, z nominalnim zneskom
ene delnice 1.000 SIT, se na novo razdeli v
kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da na mesto 1 navadne
prosto prenosljive imenske delnice, z nominalnim zneskom 1.000 SIT, stopi 1 navadna prosto prenosljiva imenska kosovna
delnica, ki se ne glasi na nominalni znesek.
Glasovalne pravice iz delnic se ustrezno
prilagodijo.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
1.734,000.000 SIT, na novo razdeljen na
1,734.000 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic.
4.2. 3. točka statuta se spremeni, tako
da se glasi:
»3.
Sedež družbe je: Maribor.«
5. točka statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»5.
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.734,000.000 SIT in je razdeljen na
1,734.000 navadnih kosovnih delnic. Osnovni kapital je v celoti vplačan.
Na dan vpisa družbe v register je njen
osnovni kapital znašal 1.700,000.000 SIT in
je bil v celoti vplačan.«
6. točka statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»6.
Vse delnice se glasijo na ime.«
Za 6. točko statuta se vstavi novo poglavje »Tretjič-a« z naslovom »Sistem upravljanja« z novo točko 6.a, ki se glasita:
»Tretjič-a: Sistem upravljanja
6.a
Družba ima dvotirni sistem upravljanja z
upravo in nadzornim svetom.«
V 11. točki statuta se črtata drugi in tretji
odstavek.
12. točka statuta se spremeni, tako da se
glasi: »nadzorni svet šteje 3 člane.«
V zadnji alineji 13. točke statuta se
»ZGD« nadomesti z »ZGD-1«.
15. točka statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»15.
Sej nadzornega sveta se sme udeleževati uprava ter oseba, ki ni član nadzornega sveta in vodi zapisnike sej nadzornega
sveta.«
V prvem stavku 18. točke statuta se
»ZGD« nadomesti z »ZGD-1«.
Naslov poglavja »Osmič: Obveščanje
delničarjev« se spremeni, tako da se glasi:
»Osmič: Objave«.
26. točka statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»26.
Vse objave, podatke in sporočila za katere zakon določa dolžnost njihove objave
ali so sicer pomembni za družbo ali delničarje, se objavijo v elektronskem mediju
http://www.medaljon.si/. Elektronski medij
http://www.medaljon.si/ je elektronski medij
družbe.«
5. Uskladitev z eurom
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
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kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave, kot ga
določa predpis Evropske Skupnosti, ki ga
bo sprejel Svet Evropske Skupnosti v skladu
s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti.
6. Imenovanje revizorja
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2006 imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Volitve člana nadzornega sveta
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
7.1. Na predlog nadzornega sveta se,
zaradi odstopa članov nadzornega sveta
Toneta Čeha, Gregorja Senekoviča in dr.
Sama Bobeka, za novega člana nadzornega
sveta imenuje Borut Bizjak, za obdobje štirih
let, s pričetkom mandata dne 31. 7. 2006.
Utemeljitev predlogov sklepov:
Sklepa 1.1. in 1.2.: za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge osebe,
ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično
izvedbo skupščine. V skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list
RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek) mora
vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Sklep 2.1.: Nadzorni svet je letno poročilo potrdil na svoji seji, dne 7. 6. 2006.
V skladu z ZGD-1 je pripravil poročilo za
skupščino. Skupščina v takem primeru ne
sprejema letnega poročila, se pa skupščini
predlaga, da se z njim in poročilom nadzornega sveta seznani.
Sklepi 3.1., 3.2. in 3.3.: v skladu s petim
odstavkom 230. člena ZGD-1 o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina, hkrati
z odločanjem o razrešnici (prvi odstavek
294. člena ZGD-1), razprava o razrešitvi
pa se mora povezati z razpravo o uporabi
bilančnega dobička (tretji odstavek 294. člena ZGD-1). Zato se pod isto točko predlaga
sprejeti sklepe, ki se nanašajo na navedena
vprašanja. V skladu s pravili Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP,
Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02 – ZIZ-A) je
v predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička določen presečni dan, na katerega se
ugotavljajo upravičenci do dividende in do
katerega se pravica do dividende prenaša
hkrati s prenosom delnice družbe. V skladu
z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto
2005.
Sklep 4.1.: ZGD-1 je kot novo možnost
inkorporiranja korporacijskih pravic delničarjev uvedel kosovne delnice, ki se ne glasijo
na nominalni znesek. Te delnice so tudi zelo
primerno sredstvo za uskladitev osnovnega
kapitala in delnic z eurom, saj je prehod veliko lažji, kot pri ohranitvi delnic z nominalnim
zneskom.
Čeprav v Sloveniji euro še ni uveden, je
uvedba kosovnih delnic vseeno mogoča in
dopustna. Uvedba kosovnih delnic namreč
ni pogojena s prehodom oziroma uskladitvijo z eurom. Ozko gledano pomenijo kosovne delnice le drugačen način inkorporiranja
korporacijskih pravic delničarjev. Se pa njihova uvedba na tem mestu predlaga zaradi
lažje uskladitve z eurom. Tudi v možnosti
pooblastitve nadzornega sveta za (enosta-

ven) preračun zneska osnovnega kapitala
(predlog sklepa 5.1.), se kaže enostavnejša
uskladitev z eurom v primeru uvedbe kosovnih delnic.
Sklep 4.2.: Predlagane spremembe statuta so posledica predvsem uvedbe kosovnih delnic in potrebe po dodatni statutarni
ureditvi v skladu z ZGD-1 (npr. udeleževanje zapisnikarja na sejah nadzornega sveta
– 259. člen ZGD-1, določbe o vplačanem
osnovnem kapitalu – prvi odstavek 183. člena ZGD-1).
Nadzorni svet družbe sestavlja pet članov. S predlagano spremembo statuta se
predlaga tudi zmanjšanje števila članov nadzornega sveta na tri. Izkazalo se je, da je tri
članski nadzorni svet primeren (in dovolj)
za ustrezno in kvalitetno nadziranje vodenja
poslov družbe.
Na novo je oblikovano objavljanje družbe, in sicer v skladu z ureditvijo objavljanja sporočil in podatkov (in drugih objav) iz
ZGD-1. Zakon omogoča, da družba objavlja
v elektronskem mediju. Kot mesto objave
se predlaga elektronski medij, ki je bil tudi
do sedaj uradna spletna stran družbe. Predlagana statutarna ureditev ne posega v
siceršnjo, z zakonom določeno, dolžnost obveščanja (npr. obveščanje v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list
RS, št. 51/06 – ZTVP-1-UPB2) na sistemu
SEOnet).
Sklep 5.1.: v skladu s četrtim odstavkom
694. člena ZGD-1 lahko skupščina delniške družbe, ki uvaja kosovne delnice pred
dnem uvedbe eura ali pred določitvijo tečaja
zamenjave, hkrati pooblasti nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave. V
skladu s prvim odstavkom 693. člena ZGD-1
je tečaj zamenjave tisti tečaj zamenjave, kot
ga določa predpis Evropske skupnosti, ki ga
bo sprejel Svet Evropske skupnosti v skladu
s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti.
Sklep 6.1.: v skladu s prvim odstavkom
57. člena ZGD-1 je družba zavezana k reviziji letnega poročila. V skladu z 8. alinejo
prvega odstavka 293. člena v zvezi s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 odloča o
imenovanju revizorja skupščina na predlog
nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga imenovanje PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana. Družba
je že v prejšnjih letih revidirala letna poročila
družbe Medaljon, d.d., zaradi česar dobro
pozna njeno poslovanje. Revizorji iz družbe
PricewaterhouseCoopers d.o.o. imajo znanja, ki zagotavljajo ustrezno revizijo letnega
poročila družbe, kot je Medaljon, d.d. Izmed
družb, ki opravljajo dejavnost, sorodno dejavnosti družbe Medaljon, d.d., revidirajo KD
Group, KD Holding, NFD Holding, Infond
Holding. Prav tako revidirajo več družb za
upravljanje in njihove investicijske sklade,
bank in zavarovalnic.
Sklep 7.1..: člani nadzornega sveta Tone
Čeh, Gregor Senekovič in dr. Samo Bobek so odstopne izjave podali na 7. redni
seji nadzornega sveta dne 14. 7. 2006. V
skladu z njihovo odstopno izjavo prične njihov odstop učinkovati z dnem 10. skupščine družbe, torej dne 30. 8. 2006. Glede na
predlagano spremembo statuta, po kateri
bi naj nadzorni svet štel 3 člane, je potrebno, da skupščina izvoli manjkajočega člana
nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga
skupščini, da za novega člana nadzornega
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sveta izvoli Boruta Bizjaka, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist.
Ustrezne izkušnje je pridobival skozi svojo
kariero. Borut Bizjak je zaposlen pri Probanki, d.d., in sicer je direktor poslovne enote
Maribor, pred tem pa je bil pri Probanki,
d.d. pomočnik vodje sektorja za kreditno
poslovanje gospodarstva in vodja sektorja
za kreditno poslovanje gospodarstva. Gospod Bizjak je prav tako direktor družbe Profectus, finančna in poslovna družba, d.o.o.
Ustrezne izkušnje je pridobil prav tako v
družbi Paloma-Sladkogorska tovarna papirja d.d. Sladki Vrh, kjer je bil med drugim
vodja oddelka sredstev in virov, nazadnje pa
vodja finančnega sektorja. Gospod Bizjak
ima večletne izkušnje na področju gospodarskih financ in 13-letne izkušnje na področju bančništva. Dodatno se je izobraževal
na področju financ za malo gospodarstvo ter
zaključuje podiplomski študij MBA.
Gradivo
Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2005, revizorjevo poročilo, Poročilo nadzornega sveta za poslovno leto
2005, besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo in preostalo gradivo so
dostopni na poslovnem naslovu družbe,
Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vso gradivo iz prejšnjega odstavka je
prav tako dostopno na uradni spletni strani
družbe http://www.medaljon.si/ ter na spletni strani sistema SEOnet http://seonet.ljse.
si/menu/default.asp.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice:
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se prijavili najmanj tri dni pred
sejo skupščine. Prijava se opravi po faksu
(02/25-20-839) ali s pošto, ki ju mora družba
prejeti v roku iz prejšnjega stavka.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo v
pisni obliki, ki ostane shranjeno pri družbi.
Pravne osebe prijavi priložijo redni izpisek
iz sodnega registra, ki vsebuje podatke po
stanju ob prijavi.
Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
Medaljon upravljanje drugih družb d.d.
Irena Stanka Čurin
direktorica
Ob-21722/06
Uprava Ultrapaca d.d., Volčja Draga 42,
na podlagi 32. in 33. člena Statuta Ultrapaca
d.d. sklicuje
1. skupščino
Ultrapac, Predelava plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2006 ob 10. uri, na
sedežu podjetja v upravni stavbi Ultrapaca
d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu Uprave. Skupščini prisostvuje
notar Edvard Sivec iz Tolmina.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2005 in
s poročilom nadzornega sveta, s katerim
je le ta potrdil letno poročilo o poslovanju
družbe.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno leto 2005,
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu sveti za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2005 znaša 25,415.042,44 SIT. Na
podlagi sprejetja letnega poročila Ultrapaca
d.d. za leto 2005 je del bilančnega dobička v
višini 2,438.405,74 razporejeno za oblikovanje obveznih rezerv in ostali del bilančnega
dobička v višini 22,976.636,70 SIT ostane
nerazporejen.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta, s katero
potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina družbe Ultrapac d.d.,
sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic,
tako da se 283.363 navadnih imenskih delnic družbe nadomesti z 283.363 navadnimi
imenskimi kosovnimi delnicami ter se zato
spremenijo:
Tretji člen statuta Ultrapaca d.d., ki se po
novem glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
283,363.000 SIT in je razdeljen na 283.363
navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti plačane.
Navadna kosovna delnica se glasi na
ime in daje imetniku pravico do:
– enega glasu na skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja ali likvidacije do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase.
Navadne delnice so prenosljive.
4.2. Skupščina družbe Ultrapac d.d. pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem
uvedbe evra (EUR) kot nacionalne valute
opravi preračun v statutu določenega osnovnega kapitala družbe v znesku 283,363.000
SIT v EUR po tečaju zamenjave.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen
uskladiti statut delniške družbe Ultrapaca
d.d. z veljavno sprejetim sklepom o preračunu osnovnega kapitala družbe v EUR.
5. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje za leto 2006 za pooblaščeno revizijsko družbo:
»JPA-Abeceda Revizija« podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova
28, 1001 Ljubljana.
6. Razno » vprašanja in predlogi delničarjev«.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini, letnim poročilom in predlogom sprememb statuta je delničarjem na vpogled vse
delovne dni v tednu od dneva objave sklica
skupščine do vključno 25. 8. 2006 od 9. do
12. ure v tajništvu poslovodstva družbe na
Volčja Dragi 42, drugo nadstropje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
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v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v
sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo
poslovodstva družbe, Volčja Draga 42, 5293
Volčja Draga.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 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 uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in tisti delničarji ki so 3 dni pred sklicem
skupščine vpisani v register delnic pri KDD
Centralna klirinška depotna družba d.d.
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.
Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ultrapac d.d.
predsednik uprave
Lasič Marjan
Št. 72
Ob-21728/06
Na podlagi 7.2. točke statuta Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska cesta
008, 4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje uprava družbe:
9. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 30. 8. 2006 ob 13. uri na sedežu
podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Jože Kocjanc, za preštevalki glasov Škrinjarič Karmen in Konavec Angela. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Stane
Krainer.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju
družbe v letu 2005, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
3. Odločanje o uporabi čistega dobička
poslovnega leta 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in NS predlagata naslednji sklep:
družba je v poslovnem letu 2005 ugotovila
čisti dobiček v višini 811.208,65 SIT, ki je bil
razporejen v višini 5% v znesku 40.560,43
SIT na zakonske rezerve, ostali del dobička
v znesku 770.648,22 SIT pa se razporedi
v sklad lastnih delnic. Skupščina podeljuje
razrešnico upravi in članom NS za poslovno
leto 2005.
4. Volitev članov NS.
Predlog sklepa NS: skupščina ugotavlja,
da je članica NS Barbara Gačnik 7. 12. 2005

Stran

6172 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

nepreklicno odstopila kot članica NS, Antonu Razinger in Antonu Preželj pa 28. 8.
2006 poteče mandat, zato v NS družbe izvoli Mojco Podvratnik, Antona Razingerja in
Roberta Mikelj.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil v NS dva člana kot predstavnika
delavcev.
5. Uvedba kosovnih delnic ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in NS predlagata skupščini, da
sprejme naslednje sklepe:
a) skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe, tako, da se 137.814
delnic z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT
spremeni v 137.814 kosovnih delnic;
b) skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu;
c) skupščina sprejme čistopis statuta
družbe in pooblašča predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta družbe.
6. Pretvorba osnovnega kapitala in drugih sestavin kapitala družbe iz SIT v EUR.
Uprava in NS predlagata skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina pooblašča NS družbe, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala navedene v
SIT, z dnem uvedbe evra preračuna v evre
po tečaju zamenjave, ter da uskladi statut
delniške družbe GP Bohinj, d.d. tako, da se
bo osnovni kapital glasil v evrih v ustrezni
višini.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
Bohinjska Bistrica
uprava
nadzorni svet
Ob-21735/06
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Herz, kovinsko predelovalno
podjetje,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji ter 297. člena in 298. člena ZGD-1,
uprava družbe sklicuje
12. skupščino delničarjev
ki bo dne 30. 8. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:
– za predsednico skupščine se izvoli Marija Tesla,
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– za preštevalca glasov se izvoli Olga
Osolnik in Aleksander Rus,
– na skupščini bo prisoten notar Miro
Bregar.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta v skladu z 282.
členom ZGD-ja.
Predlog sklepa:
– skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
– na predlog uprave in Nadzornega sveta
bilančni dobiček v višini 251.288.786,08 SIT
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje,
– v skladu z 294. členom ZGD-ja skupščina za leto 2005 podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006
(1-3)
Predlog sklepa:
– na predlog nadzornega sveta se za
poslovno leto 2006(1-3) imenuje revizorja
imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom Nadzornega sveta
je delničarjem dano na vpogled na upravi
družbe Herz,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, vsak delavnik od 12. do 14. ure
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 27. 8. 2006 ali
njihovi pooblaščenci katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela najmanj 3 dni pred
skupščino. Prijavi mora biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo
predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 12.30. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi pisno
utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in
Nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča
k nasprotnim predlogom v roku desetih dni
po sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Herz,d.d.
uprava
Ob-21736/06
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Universal obrtno podjetje d.d. Ivančna Gorica in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica,
ki bo v torek dne 29. 8. 2006 s pričetkom
ob 13. uri v sejni sobi na upravi družbe na
Malem Hudem 4a, Ivančna Gorica.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Direktor družbe odpre skupščino in predhodno ugotovi navzočnost.

Predlog sklepa:
»a) Za predsednika skupščine se imenuje Jože Nosan.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta
Jelka Kastelec in Vendel Vaš.
c) Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Marjan Kotar.«
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
»a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček iz leta
2005 v vrednosti 75.831.204,53 SIT se uporabi za naslednje namene:
– delničarjem se izplača dividenda
400,00 SIT bruto na eno delnico oziroma
skupno 10,914.800 SIT;
– članom nadzornega sveta se kot udeležba v dobičku za leto 2005 skupaj izplača
300.000 SIT bruto, ki se razdeli članom nadzornega sveta v enakih zneskih;
– direktorju se kot udeležba v dobičku za
leto 2005 izplača 100.000 SIT bruto.
Za izplačila se uporabi del prenesenega čistega dobička iz leta 1999 v skupnem
znesku 11,314.800 SIT. Preostanek bilančnega dobička v znesku 64,516.404,53 SIT
se prenese v naslednje leto kot preneseni
dobiček. Dividenda pripada delničarjem, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine. Delničarjem se izplača dividenda
najkasneje v 60 dneh od dneva skupščine.
c) Skupščina družbe podeli upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2005.«
3. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta ob prehodu na EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme v skladu z ZGD-1 naslednje sklepe:
»a) Delnice družbe se iz nominalnih preoblikujejo v kosovne delnice in sicer tako, da
ena delnica z nominalnim zneskom 1.000
SIT postane ena kosovna delnica.
b) Spremeni se 6. alineja 1. člena statuta tako, da se glasi: Navadna delnica: je
navadna imenska kosovna delnica družbe s
pravicami in obveznostmi, kot jo določa 176.
čl. ZGD-1, ki daje imetniku pravico do: upravljanja in enega glasu v skupščini, dela dobička, v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne
ali likvidacijske mase;
in 8. člen statuta tako, da se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 27,287.000
SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 27.287
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
c) Skupščina v skladu s 4. odstavkom
694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura kot
nacionalne valute preračuna v eure po uradnem tečaju za menjave, pri čemer se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji EUR
prenesejo v breme rezerv in skladno s tem
spremeni statut in izdela čistopis statuta.«
4. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
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Predlog sklepa: »upravo družbe se pooblasti, da v obdobju 18 (osemnajstih) mesecev pridobi lastne delnice, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
(deset odstotkov) osnovnega kapitala,
po najnižji ceni 1.000 SIT in najvišji ceni
6.465,68 SIT za delnico.
Lastne delnice se bodo pridobile zato, da
se ponudijo v odkup delavcem družbe ali z
njo povezanim družbam, torej iz razloga po
2. alineji 1. odstavka 247. člena ZGD-1.«
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled pri Jožetu Kastelec na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini prijaviti najmanj
3 dni pred skupščino na sedežu družbe, pooblaščenci pa morajo v istem roku oddati tudi
pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe
Ob-21737/06
Uprava družbe TEM Čatež d.d. sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, dne 5. 9. 2006, ob 13. uri
na sedežu družbe na Čatežu z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo družbe za leto 2005
– informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2005 znaša 9,039.171,70 SIT, ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2006 se imenuje revizijska družba Dinamic
d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto.
5. Prehod na euro, uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Uvedba kosovnih delnic.
Osnovni kapital, ki znaša 250,880.000
SIT in je razdeljen na 25.088 delnic navadnih prosto prenosljivih delnic, se na novo
razdeli v kosovne delnice enotnega razreda
navadnih prosto prenosljivih delnic.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne
delnice, in sicer tako, da namesto 1 (ene)
navadne delnice z nominalnim zneskom
10.000 SIT nastane 1 (ena) kosovna navadna prosto prenosljiva delnica.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
250,880.000 SIT, na novo razdeljen na
25.088 kosovnih delnic enotnega razreda
navadnih prosto prenosljivih delnic.

5.2 Uskladitev z evrom in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot ga
določa predpis Evropske skupnosti in s tem
uskladi statut.
5.3. Spremembe statuta družbe.
Spremeni se 3. člen, tako da se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 250,880.000
SIT in je razdeljen na 25.088 delnic navadnih prosto prenosljivih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v
osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu
je določen glede na število izdanih kosovnih
delnic.
6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa
Članom nadzornega sveta za udeležbo
na sejah pripada sejnina v višini 300 EUR
za predsednika in 250 EUR za člana nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovanje je, da delničarji
najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do
vključno 2. 9. 2006) pisno prijavijo družbi
svojo udeležbo na skupščini.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu,
in sicer na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 13.30 na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-21738/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 8.3. točke Statuta delniške družbe D. P. R., družba pooblaščenka
Ravne, d.d. s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, uprava družbe
sklicuje
9. sejo skupščine družbe
D. P. R. družba pooblaščenka Ravne,
d.d.,
ki bo v sredo, 30. 8. 2006 ob 11. uri na
sedežu družbe na naslovu Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem, v sejni sobi v pritličju poslovne stavbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsedujočega skupščini družbe se
imenuje odvetnik mag. Miran Kos, za preštevalca glasov pa Staša Ternik, odvetniška
pripravnica in Dušan Golnar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2005, z mnenjem
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revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2005, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se bilančni dobiček za leto 2005
v znesku 23,798.479,29 SIT ne razporedi in
se prenese v naslednje leto kot preneseni
dobiček.
4. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu D. P. R., družbe pooblaščenke Ravne, d.d. za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za njihovo delo v poslovnem letu 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic in sprejem
sprememb Statuta družbe v zvezi z uvedbo
kosovnih delnic ter pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo Statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
Predlogi sklepov:
5.1 Nominalne delnice se pretvorijo v kosovne delnice tako, da se vsaka delnica z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT nadomesti
z eno kosovno delnico.
5.2 Sprejme se sprememba statuta:
Točka 3.2. (tri dva) statuta družbe se
spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na
1.666.700 navadnih, prosto prenosljivih,
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu, se
določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.«
5.3 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovan znesek osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, pri čemer
se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji
znesek evrov prenesejo v breme rezerv.
5.4 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sprejetimi sklepi te skupščine
pod 5. točko dnevnega reda sprejme novo
prečiščeno besedilo Statuta.
6. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo, da lahko v
imenu družbe in za račun družbe kupi lastne
delnice, katerih delež ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic mora biti
nakupna cena najmanj 400 SIT in največ
1.000 SIT za delnico. Pri odsvojitvi delnic
mora biti prodajna oziroma obračunska
cena delnice višja od nabavne cene lastnih
delnic.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščina pooblašča upravo, da lastne
delnice, ki ne bodo prodane, umakne brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
7. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe D. P. R. družba pooblaščenka Ravne,
d.d. se za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko hišo KPMG poslovno svetovanje,
d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo vsaj do
petka, 25. 8. 2006, pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniški
knjigi po stanju na zadnji dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik od 18. 8. 2006 do 29. 8. 2006 od
10. do 12. ure, natančneje v poslovnih prostorih družbe ZIP Center, podjetje za proizvodnjo, storitve, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. v pritličju poslovne
zgradbe na naslovu Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem pri Tereziji Kerbev. Dodatne informacije lahko dobijo delničarji na tel.
02/870-66-57.
Delničarji lahko svoje morebitne razumno utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v enem tednu od objave
sklica skupščine.
Skupščina bo sklepčna takoj.
D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.
uprava družbe
Ob-21824/06
Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d. uprava sklicuje
8. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 29. 8. 2006 ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja Čepon, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Ljudmila Kropec,
Tatjana Umek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (282. člen Zakona o gospodarskih
družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2005 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2005.
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005, ter
se jima podeli razrešnica.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2005
v višini 36,633.064,23 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2005 se uporabi
za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
4. Odpoklic predstavnika delničarjev in
izvolitev predstavnika delničarjev v nadzorni svet.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
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Odpokliče se namestnik predsednika
nadzornega sveta Leon Kostiov, univ. dipl.
inž. gr.
Skupščina za mandatno obdobje do
29. 7. 2007 izvoli člana nadzornega sveta
Marjana Zaletelja, predstavnika delničarjev.
5. Sprejem sklepa o izplačilu nadomestila (sejnine) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Nadzorni svet in uprava družbe predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi sejnina:
– predsedniku nadzornega sveta se izplača sejnina v višini 38% povprečne mesečne plače v gradbeni dejavnosti,
– članom nadzornega sveta se izplača
sejnina v višini 27% povprečne mesečne
plače v gradbeni dejavnosti,
– namestniku predsednika nadzornega
sveta se izplača enaka sejnina kot članom,
razen v primeru nadomeščanja predsednika
nadzornega sveta, ko se mu izplača sejnina, ki se izplača predsedniku nadzornega
sveta.
Osnova za izračun višine izplačila sejnine po tem sklepu je povprečna mesečna
plača zaposlenega v gradbeni dejavnosti
(F gradbeništvo – Standardna klasifikacija
dejavnosti) za predpretekli mesec, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
Zneski izračunanih sejnin predstavljajo bruto zneske sejnin in se izplačajo predsedniku
in članom, ki so se seje udeležili.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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
delovne 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. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
direktor družbe:
Dimitrij Podobnik, univ. dipl. inž. str.
Ob-21825/06
Na podlagi 39. člena statuta družbe Corona, proizvodnja in trženje električnih in

plinskih aparatov d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj sklicuje
9. redno sejo skupščine
družbe Corona, proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov, d.d. – v
likvidaciji Reteče 4, Škofja Loka
ki bo dne 29. avgusta 2006 ob 11. uri
na sedežu družbe v Škofji Loki, Reteče 4, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani organi
skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev z nerevidiranim Letnim poročilom za leto 2005 ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z nerevidiranim
Letnim poročilom za leto 2005 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja, likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter podeljuje
direktorju družbe, likvidacijskemu upravitelju
in članom nadzornega sveta razrešnico za
poslovno leto 2005.
3. Določitev članov nadzornega sveta
družbe v likvidaciji.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe v likvidaciji se določita dosedanja člana nadzornega sveta Pavel Demšar in Tomaž Kmecl, s podatki in z enako
utemeljitvijo kot ob prvotni določitvi za člana
nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 26. 8.
2006. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne
pismene prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Glede na navedeno
delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.
Corona, d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Ob-21826/06
Na podlagi statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d. Podskrajnik 17, 1380 Cerknica z dne 19. decembra
1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na
9. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.
ki bo v torek 29. avgusta 2006 ob 8. uri
v prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarja ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Helena Rajk, za preštevalca
glasov se imenujeta Janez Telič in Marija
Meden.
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2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2005 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2005.
3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček
5,154.210 tolarjev se uporabi za pokrivanje
izgube iz prejšnjih let. Skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2005.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Delničar oziroma njegov pooblaščenec se
lahko udeleži skupščine oziroma uresničuje
glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da se najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine prijavi za udeležbo na skupščini.
Prijave lahko neposredno odda v tajništvu
družbe ali pošlje po pošti na naslov družbe.
Prijava se šteje za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje, kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih
in prevzema glasovalnih lističev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo v tajništvu
na sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine od 10. do 12. ure.
Tovarna transportnih naprav d.d.
uprava
Viktor Pakiž
Ob-21827/06
Na podlagi 25. člena statuta družbe Vino
Brežice d.d., uprava sklicuje
11. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2006, ob 13. uri
v promocijski dvorani Vina Brežice, Cesta
bratov Cerjakov 33, Brežice.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Dokler.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim redom.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se imenuje:
mag. Marijan Groff.
Za preštevalki glasov se imenujeta: Andreja Žokalj in Metka Lopatič.
3. Letno poročilo družbe za leto 2005.
Nadzorni svet seznanja skupščino z letnim poročilom za leto 2005.
Sklep: skupščina sprejme na znanje letno poročilo za leto 2005.
4. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in upravi.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico članom nadzornega sveta
in upravi družbe za leto 2005.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto
2006 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.
6. Preoblikovanje družbe v skladu z novim ZGD in prehodom na EUR-o.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Sklep o uvedbi kosovnih delnic.
Delnice družbe se preoblikujejo v kosovne delnice, tako da se vsaka delnica z
nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti
z eno (1) kosovno delnico. S tem je osnovni
kapital družbe, ki znaša 644,263.000 SIT
porazdeljen na 644.263 kosovnih delnic.
b) Sklep o spremembi statuta družbe
Vino Brežice d.d.
6. (šesti) člen statuta se spremeni, tako
da se glasi:
»1. Osnovni kapital družbe znaša
644,263.000 SIT.
2. Osnovni kapital družbe je razdeljen na
644.263 navadnih kosovnih delnic.«
28. (osemindvajseti) člen se spremeni,
tako da se glasi:
»Glasovalno pravico zagotavlja navadna
delnica. Vsaka navadna delnica z nominalnim zneskom zagotavlja en glas«
c) Poblastilo po četrtem odstavku 694.
člena ZGD-1.
Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra preračuna v 6. (šestem) členu statuta družbe Vino
Brežice d.d. vsebovan znesek osnovnega
kapitala, ki znaša 644,263.000 SIT, v evro
po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti v skladu s petim
odstavkom 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem
uskladi statutu.
7. Sprememba imena družbe
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Spremeni se 1. člen Statuta družbe glede imena družbe tako, da se glasi:
»Firma družbe je: Vino Brežice d.d.
Skrajšana firma družbe je: VB Brežice
d.d. »
8. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Na predlog PBS uprava predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
a.) Regino Jerman se razreši kot članico
nadzornega sveta družbe Vino Brežice d.d.
b.) Za člana nadzornega sveta družbe
Vino Brežice d.d. se imenuje Alojz Dimič za
mandat, ki traja do 6. 3. 2009.
9. Seznanitev delničarjev s tekočimi aktivnostmi družbe Vino Brežice d.d.
Prijava udeležbe na skupščini.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 28. 8. 2006.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini, če najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine osebno ali s priporočeno pošiljko
prijavijo svojo udeležbo na sedežu upravne
družbe.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled od objave sklica dalje vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v tajništvu na se-
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dežu družbe na Cesti bratov Cerjakov 33,
Brežice.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani ure ne bo
sklepčna , bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vino Brežice d.d.
uprava
Matjaž Pegam, univ. dipl. inž.
Ob-21828/06
Direktor družbe Pulsar holding, d.d.,
Ljubljana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, in na podlagi 9.3. točke Statuta Pulsar holding, d.d., Ljubljana sklicuje
18. sejo skupščine,
ki bo dne 28. avgusta 2006 ob 17. uri na
sedežu družbe; Štefanova 13a, 1000 Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga skupščini naslednji
sklep: skupščina izvoli predsednika skupščine Ivana Pajka in preštevalko glasov
Ireno Lavrič. Seji prisostvuje notarka Nada
Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Pulsar holding, d.d., Ljubljana
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Pulsar holding za poslovno leto 2005, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil.
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe Pulsar holding, d.d.,
Ljubljana s pozitivnim mnenjem revizorja ter
letnim poročilom uprave družbe za poslovno
leto 2005.
b) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
konsolidiranega letnega poročila skupine
Pulsar holding, s pozitivnim mnenjem revizorja ter letnim poročilom uprave družbe za
poslovno leto 2005.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje
razrešnico.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini naslednji sklep: nerazporejeni bilančni dobiček družbe preteklih let v višini
568,084.811,77 SIT ostane nerazporejen.
5. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednja sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako da sedanjih 880.158 navadnih imenskih delnic družbe z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT za delnico nadomesti
z 880.158 navadnih imenskih kosovnih delnic tako, da vsako eno navadno imensko
delnico z oznako PLHR nadomesti z eno
navadno imensko kosovno delnico, ki ji pripada ustrezen delež v osnovnem kapitalu
družbe. Temu ustrezno se spremenita tudi
5.2. in 6.1 člena statuta družbe, tako da po
novem glasita:
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5.2. Osnovni kapital družbe je razdeljen
na 880.158 (osemstoosemdesettisočstoosemin-petdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.
6.1. Družba izda navadne kosovne delnice, ki glasijo na ime. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute, opravi preračun, v statutu
v tolarjih navedenih zneskov osnovnega
kapitala, odobrenega kapitala, pogojnega
kapitala in drugih kategorij, v evre po tečaju zamenjave ter skladno s tem uskladi
statut.
6. Vključitev družbe Pulsar holding, d.d.,
Ljubljana v družbo Finira d.d., Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini naslednji sklep: Družba Pulsar
holding, d.d., Ljubljana se vključi v družbo
Finira d.d., Ljubljana. Izstopajočim delničarjem se zagotovi denarna odpravnina v
višini 1.600 SIT za vsako eno delnico Pulsar holding, d.d., Ljubljana z oznako PLHR,
v roku 30 dni po vpisu vključitve v sodni register pod nadaljnjim pogojem, da delničarji
(vključene družbe) sporočijo vse podatke,
potrebne za izplačilo. Od dne objave vpisa
vključitve dalje se ponujena denarna plačila obrestujejo po letni obrestni meri 5%,
na linearen način, pri čemer morajo delničarji sporočiti vse podatke, ki jih glavna
družba potrebuje za izvedbo izplačil. Sklep
o vključitvi prijavi za vpis v sodni register
uprava družbe Pulsar holding, d.d., Ljubljana z navedbo glavne družbe FINIRA
d.d., Ljubljana. Delničarji družbe, ki se ne
strinjajo z obliko, primernostjo ali načinom
ponujene odpravnine imajo v skladu z določbami ZGD pravico, da predlagajo, da o
tem odloča pristojno sodišče.
7. Imenovanje revizorja družbe in skupine za poslovno leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep: za revidiranje poslovnih izkazov
poslovnega leta 2006 skupščina družbe
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Ljubljana.
Glasovanje
Skladno s točko 9.1. Statuta družbe Pulsar holding, d.d., Ljubljana število glasov
posameznega delničarja določajo glasovi
delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v
njihovi lasti 10 (deset) dni pred sejo skupščine. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za sejo skupščine v prostorih zasedanja
skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Udeležence pozivamo, da na sedež družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je
do 25. 8. 2006.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe Pulsar holding, d.d., Ljubljana,
Štefanova 13a, Ljubljana, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja le-te.
Pulsar holding, d.d., Ljubljana
direktor
Marko Vavpetič
Ob-21829/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. člena statuta družbe
Vele, Trgovska družba d.d., uprava družbe
sklicuje
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16. skupščino družbe
Vele, Trgovska družba d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2006, ob 9. uri, v Restavraciji Repovž, Kopališka cesta 3, Domžale.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet): za predsednika skupščine
se izvoli odvetnik Gregor Kovač. Za sestavo
notarskega zapisa se pooblasti Majda Lokošek, notarka v Domžalah. Za preštevalko
glasov se izvoli Marinka Prešeren.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega
dobička, razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet):
2.1 Skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom za leto 2005 in mnenjem
revizorja.
2.2 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Vele,
Trgovska družba d.d. Domžale za leto
2005.
2.3 Bilančni dobiček poslovnega leta
2005 znaša 47,416.266,53 SIT. Nerazporejeni čisti bilančni dobiček v višini iz preteklih let znaša 224,333.790,07 SIT. Skupni
bilančni dobiček v višini 271,750.056,60
SIT ostane nerazporejen in se bo o njegovi
razporeditvi odločalo v naslednjih poslovnih
letih.
2.4 V skladu z 294. členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
in jima podeli razrešnico za poslovno leto
2005.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni
svet):
3.1 Za revidiranje letnih računovodskih
izkazov za leto 2006 se imenuje družba
Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane.
4. Uvedba kosovnih delnic in preračun
v EUR.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet):
4.1 Osnovni kapital družbe, ki znaša
2.281,524.000 SIT je razdeljen na 2,281.524
delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne
delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
v osnovnem kapitalu se določa glede na
število izdanih kosovnih delnic.
4.2 Sklep 4.1 naj se upošteva v predlogu novega statuta družbe, katerega bo današnja skupščina sprejemala pod 5. točko
dnevnega reda.
4.3 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da vse zneske, ki so v statutu navedeni
v slovenskih tolarjih, z dnem uvedbe EUR
preračuna v EUR po veljavnem tečaju zamenjave.
5. Sprejem statuta.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet):
5.1 Sprejme se Statut Vele d.d. v predlaganem besedilu.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni
svet):
6.1 Vzame se na znanje odstop člana
nadzornega sveta Gorazda Lukmana z dne

2. 11. 2005 in se ugotovi, da mu je s tem
dnem prenehal mandat.
6.2 Vzame se na znanje odstop predsednika nadzornega sveta Aleksandra Svetelška z dne 18. 6. 2006 in se ugotovi, da mu
je s tem dnem prenehal mandat.
6.3 Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Tanjo Tuš in Darka Lovrenčiča.
6.4 Ugotovi se, da je Svet delavcev dne
14. 6. 2006 razrešil Mitjo Pogačnika kot
predstavnika delavcev v nadzornem svetu
in istega dne namesto njega v nadzorni svet
imenoval Marjeto Apotekar.
7. Preklic sklepa o vključitev družbe Vele
d.d. v družbo STP Leasing d.d.
Predlog sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet):
7.1 Preklicuje se sklep sprejet na 15.
skupščini družbe Vele d.d., ki se glasi:
»Vele, Trgovska družba d.d., Ljubljanska
cesta 64, 1230 Domžale se na podlagi 488.
člena Zakona o gospodarskih družbah vključi v STP Leasing d.d., Vilharjeva ulica 29,
1000 Ljubljana«.
7.2 Ugotavlja se, da preklicani sklep ni
nikoli stopil v veljavo.
8. Poročilo glavnega delničarja in izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepov (predlagatelj je uprava
na predlog večinskega delničarja):
8.1 Skupščina potrdi predlog glavnega
delničarja Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje
10a, Celje, da se iz družbe Vele d.d., Domžale, izključijo manjšinski delničarji s tem,
da se delnice vseh manjšinskih delničarjev
prenesejo na glavnega delničarja Engrotuš
d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, Celje, matična
številka 5494516, manjšinskim delničarjem
pa se izplača denarna odpravnina v višini
5.000 SIT na delnico.
8.2 Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini družbe. Delnice manjšinskih delničarjev se štejejo za prenesene na
dan vpisa prenosa delnic v sodni register.
8.3 Za zastopnika za izplačilo denarne
odpravnine manjšinskim delničarjem skupščina določi Banko Domžale d.d., Domžale,
ki je podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o
prenosu delnic v sodni register manjšinskim
delničarjem izplačala odpravnino za pridobljene delnice.
8.4 Skupščina pooblasti poslovodstvo
glavnega delničarja, da na podlagi sklepa
o vpisu prenosa delnic v sodni register predlaga prenos delnic pri Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana na glavnega
delničarja.«
9. Sprememba osnovne dejavnosti.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet):
9.1 Namesto dosedanje osnovne/glavne
dejavnosti družbe po standardni klasifikaciji
dejavnosti – 52.110 (trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili, se kot osnovna/glavna dejavnost registrira dejavnost pod oznako 52.120 (trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah).
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so tri dni pred dnem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri
KDD. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
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Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in
uresničuje glasovalne pravice na skupščini.
Pooblaščenec mora pisno pooblastilo
predložiti na sedežu uprave družbe najkasneje tri dni pred dnevom skupščine skupaj
s prijavo iz prejšnjega odstavka.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji in en glede na predhodno pisno prijavo.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic,
ki jih prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pri glasovanju vsaka delnica šteje en
glas.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Mestni trg 1, Domžale, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Delničarji imajo tudi pravico do
brezplačnega prepisa listin v skladu s četrtim odstavkom 586. člena ZGD.
Gradivo za skupščino vključuje naslednje listine:
– letno poročilo družbe za leto 2005;
– poročilo nadzornega sveta;
– predlog sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja;
– pisno poročilo glavnega delničarja o
izključitvi manjšinskih delničarjev;
– letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta;
– poročilo revizorja o primernosti denarne odpravnine;
– predlog spremembe Statuta družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 10. uri v istem prostoru. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vele, Trgovska družba d.d.,
predsednik uprave
Andrej Andoljšek
Ob-21844/06
Uprava družbe In.life d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, objavlja dnevni red
7. skupščine družbe,
sklicane za torek 29. 8. 2006, ob 12. uri,
v upravi podjetja In.life d.d., Dunajska cesta
22, 1511 Ljubljana.
Družba objavlja naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
Skupščini bo prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilo uprave o poslovanju za poslovno leto

2005 in sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila uprave
za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s tem, da so člani nadzornega sveta dne
24. 7. 2006 obravnavali revidirano letno
poročilo za leto 2005 in ga soglasno sprejeli.
3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančnega dobička v višini 27,228.419,02 SIT in
podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček v
višini 27,228.419,02 SIT ostane nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa: skupščina podeli
razrešenico upravi in nadzornemu svetu za
poslovanje v poslovnem letu 2005.
4. Seznanitev skupščine z sklepom uprave o dokapitalizaciji (odobreni kapital) z dne
25. 1. 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
sklepom uprave o dokapitalizaciji (odobreni kapital) družbe In.life d.d. z dne 25. 1.
20006.
5. Sprememba statuta:
5.1. Predlog sklepa: točka 6 statuta se
spremeni tako, da se glasi
– »Osnovni kapital družbe znaša
37,500.000 SIT«
– »Osnovni kapital je razdeljen na 37.500
delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT.
– »Vse delnice so navadne delnice«.
– »Vse delnice so v celoti vplačane«.
5.2. Predlog sklepa: skupščina pooblašča nadzorni svet, da sprejme vsakokratni
veljavni čistopis statuta in ga priglasi sodnemu registru.
6. Obravnava in sprejem predloga uprave o izdaji novih delnic (dokapitalizaciji) podjetja In.life d.d.
Predlog sklepa: skupščina se strinja z
povečanjem osnovnega kapitala družbe za
največ 20% obstoječega osnovnega kapitala, kar pomeni največ 7,500.000 SIT v
nominalni vrednosti.
7. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja v letu 2006 se imenuje revizijska hiša
KPMG d.o.o.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
poteče mandat vsem članom nadzornega
sveta. Skupščina za naslednji štiri letni mandat imenuje naslednje člane nadzornega
sveta: Jože Kernc, Miranda Komac Kopač
in Marko Rogač.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ali njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci.
Vse delničarje in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine, takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo delničarji potrdili svojo prisotnost,
pooblaščenci pa oddali pooblastila.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu v sredo 30. 8. 2006, ob 12. uri (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede
na število navzočih delničarjev.
In.life d.d.
direktor
Nebojša Jovanovič
Št. 8/2006
Ob-21845/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s 15. členom
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Statuta družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Elektromaterial Lendava d.d.,
ki bo v torek, 29. 8. 2006 ob 11. uri v sejni
sobi družbe Elektromaterial Lendava d.d.,
Kolodvorska 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli: Leon
Majerič.
Za preštevalki glasov se izvolita: Bernarda Biderman in Marija Kontrec.
Za sestavo notarskega zapisnika seji
prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe Elektromaterial Lendava d.d.
za leto 2005, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom o poslovanju
družbe Elektromaterial Lendava d.d.za leto
2005 in konsolidiranim letnim poročilom ter
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe Elektromaterial Lendava d.d. za poslovno leto 2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2005 in o razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno
leto 2005 v višini 178,921.343,44 SIT nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d.
se za leto 2006 imenuje družba AUDIT &
Co, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Murska Sobota, Lendavska 18.
5. Uvedba kosovnih delnic, sprememba
dejavnosti in sprejem novega čistopisa statuta družbe Elektromaterial Lendava d.d..
Predlogi sklepov:
Na podlagi predloga uprava in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejmemo naslednji sklepi:
a) Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 151.470
delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT na
delnico nadomesti z 151.470 kosovnih delnic in temu ustrezno se spremeni tudi prvi
odstavek 4. člena Statuta družbe tako, da
po novem glasi: »Osnovni kapital družbe je
302,940.000 SIT in je razdeljen na 151.470
navadnih, prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic.«
b) Sprejmejo se spremembe dejavnosti
in čistopis statuta družbe Elektromaterial
Lendava d.d. v predlaganem besedilu.
c) Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR
kot nacionalne valute preračuna v 4. členu
statuta družbe določen osnovni kapital, ki
znaša 302,940.000 SIT, iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave in temu ustrezno
uskladi določbe statuta družbe.
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Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2005, konsolidiranim letnim
poročilom, z mnenjem revizorja ter pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je na vpogled vsak delovni
dan od 7. do 15. ure v tajništvu družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski
8, Lendava.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki
jo vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na Kolodvorski 8 v Lendavi pisno prijavijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d.
direktor
Branko Fijok, univ. dipl. inž. str.
Ob-21846/06
Na podlagi 25. člena Statuta Krekove
zavarovalnice d.d. in sklepa 3. seje nadzornega sveta Krekove zavarovalnice d.d.,
Ljubljana, uprava Krekove zavarovalnice
d.d., sklicuje
8. redno zasedanje skupščine
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana,
ki bo 28. 8. 2006 ob 13. uri, v prostorih
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov
trg 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, razglasitev sklepčnosti in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
Roza Mlakar Kukovič.
b) Skupščina se seznani, da je na seji
skupščine prisotna notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: skupščina Krekove zavarovalnice d.d. Ljubljana je seznanjena z letnim
poročilom o poslovanju za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
4. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe dobička oziroma pokrivanju izgube
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in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe:
a) Izguba leta 2005 v višini 16,699.004,16
SIT ostane nepokrita;
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uvedbe kosovnih delnic
in prehoda na evro ter dopolnitve firme družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta Krekove zavarovalnice d.d.,
Ljubljana v predloženem besedilu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da v skladu z morebitnimi sklepi sodišča
ali drugih organov prilagodi sklepe, sprejete
v okviru te točke dnevnega reda tako, da
se bo spremembe statuta lahko vpisalo v
sodni register.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta družbe:
Z dnem te skupščine se razrešijo naslednji člani nadzornega sveta Krekove zavarovalnice: Roza Mlakar Kukovič, Franc Ješovnik in Sašo Lasič. Na predlog nadzornega
sveta skupščina ponovno imenuje z dnem
poteka njihovega dosedanjega mandata naslednje člane nadzornega sveta: Roza Mlakar Kukovič, Uroš Selič, Sašo Lasič.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe:
Za izvedbo revizije Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana, za leto 2006 se imenuje
revizor JPA-Abeceda Revizija, podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Skupščine se lahko
udeležijo tudi člani uprave in nadzornega
sveta družbe.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne in v istih
prostorih ob 13.10. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen
nasprotni predlog k predlogom sklepov po
posameznih točkah dnevnega reda in sicer
na naslov: Krekova zavarovalnica d.d., Ciril
Metodov trg 1, 1000 Ljubljana.
Vljudno prosimo vse udeležence skupščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svojo prisotnost.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
oziroma letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je na vpogled od dneva objave
sklica skupščine naprej do dneva skupščine, vsak delovni dan med 9. in 11. uro, v

tajništvu Krekove zavarovalnice d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana.
Krekova zavarovalnica d.d.
uprava
Ob-21871/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 36. člena Statuta družbe
Transport Krško d.d. sklicujem
12. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 31. 8. 2006 ob 9. uri v najemnih prostorih družbe na CKŽ 145, Krško
z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto 2005
z revizorjevim mnenjem za podjetje.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 2005 z revizorjevim mnenjem.
4. Sprejem poročila o neodvisnem pregledu družbe Transport Krško d.d. za obdobje 2000-2005, ki ga je izdelala Hiša Constantia Plus svetovanje d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina potrdi poročilo o neodvisnem pregledu družbe Transport Krško d.d. za obdobje 2000–2005, ki
so ga zahtevali mali delničarji na 1. izredni
skupščini.
5. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005.
6. Potrditev predloga večinskega delničarja La Goriziana za likvidacijo družbe s
pregledom finančnega načrta.
Predlog sklepa: skupščina družbe Transport Krško d.d. sprejme sklep o likvidaciji
družbe Transport Krško d.d., CKŽ 133, 8270
Krško. Likvidacija se opravi zaradi nezmožnosti nadaljnjega opravljanja pridobitvene
dejavnosti v skladu z določili zakona.
S sprejemom sklepa o likvidaciji se družba imenuje Transport Krško d.d.
Upniki svoje terjatve prijavijo v roku 30
dni od objave tega sklepa.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Plesničar Giovanni, rojen v Rimu (Italija),
8. 11. 1954, bivajoč v Gorizia, Via Cavalleggeri di Lodi 14/02, osebna izkaznica št.
AG6456386.
7. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se član nadzornega sveta za zastopanje interesov delničarjev Davide Klanjšček.
8. Predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, CKŽ 145, vsak
delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave
dnevnega reda do vključno na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih
delnic in njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
morajo predložiti družbi pisno pooblastilo
delničarja oziroma dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja. Pooblastilo ostane
shranjeno pri družbi.
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Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic prijavijo udeležbo na skupščini
1 uro pred zasedanjem skupščine.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje uro
kasneje v istih prostorih in z istim dnevnim
redom.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Transport Krško d.d.
direktor
Št. 1
Ob-21879/06
Uprava družbe I. J. Nasveti d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, sklicuje
na podlagi določb statuta družbe in določil
Zakona o gospodarskih družbah
1. sejo skupščine
delničarjev družbe I. J. Nasveti d.d.
Skupščina bo potekala dne 31. 8. 2006,
ob 10. uri, na sedežu družbe, Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim
notarjem.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se imenuje
Igor Hustič.
2. Seznanitev skupščine s pristojnim notarjem na skupščini.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe I.J. Nasveti d.d. za leto 2005,
seznanitev s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
I.J. Nasveti d.d. za leto 2005 in odločanje o
razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2005 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2005.
3. Določitev plačil članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta pripada sejnina v višini 250 EUR
neto za predsednika nadzornega sveta in
200 EUR neto za člane nadzornega sveta, vse preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan izplačila,
do uvedbe Eura kot plačilnega sredstva v
Republiki Sloveniji. Člani nadzornega sveta
so upravičeni tudi do povračila stroškov prihoda na sejo nadzornega sveta, kakor tudi
do povračila vseh ostalih nujnih in potrebnih stroškov v zvezi z opravljanjem svoje
funkcije.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki se bodo izkazali kot delničarji s predložitvijo originalnih delnic na vpogled pri upravi družbe, najkasneje 15 minut
pred začetkom skupščine. Če se bo delničar
skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, je dolžan ta pri upravi
družbe pred začetkom skupščine deponirati tudi originalno pisno pooblastilo oziroma
pravni naslov za zastopanje. Predlagatelja
sklepov k točkam 1, 2, 3 sta uprava in nadzorni svet. Gradivo za skupščino sestavljajo
letno poročilo družbe za leto 2005 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za leto 2005. Gradivo bo
na voljo delničarjem od dneva objave tega
sklica skupščine do dneva skupščine vsak

delovni dan med 9. in 10. uro na sedežu
družbe na Slovenski cesti 29 v Ljubljani.
I.J. Nasveti d.d.
uprava
Igor Hustič
Št. 32/2006
Ob-21882/06
Na podlagi točke 9.2. statuta delniške
družbe Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo
d.d., Paričjak 22a, 9252 Radenci, uprava
sklicuje
8. skupščino delniške družbe
Kapela, vinogradništvo in vinarstvo,
ki bo dne 4. 9. 2006 ob 12. uri v prostorih
vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janez Perš, za preštevalca
glasov Majda Domanjko. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek za sestavo
notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
in s poročilom revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe, ki se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe za leto 2005 in poročilom
revizorja za leto 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Se ugotovi, da bilančni dobiček za
poslovno leto 2005 ni bil oblikovan,
b) Podeli se razrešnica upravi-direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
družbe za poslovanje iz leta 2005.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovnih izkazov družbe v letu
2006 se imenuje revizijska hiša AUDIT&CO
iz Murske Sobote.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, katero mora
biti deponirano na sedežu družbe tri dni
pred začetkom skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostaviti družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled od
4. 8. 2006 do 4. 9. 2006 vsak delovni dan
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– v tajništvu na sedežu družbe v Paričjaku
22a pri Majdi Domanjko, in sicer vsak delavnik med 11. in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Kapela,
vinogradništvo in vinarstvo d.d.
uprava
Dušan Zamuda
Št. 37/06
Ob-21892/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe
sklicujem
12. redno skupščino
družbe Sintal Celje d.d.
ki bo v hotelu Kanin, Ledina 9, dne 1. 9.
2006 ob 10.40 v Bovcu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viktor Pistotnik, za preštevalki
glasov se izvolita Tatjana Cerkovnik in Manca Fistrič ter ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in o njegovem stališču
do revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2005, skupaj s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu:
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe,
ki znaša na dan 31. 12. 2005 98,500.608,01
SIT ostane nerazporejen. O njegovi uporabi
bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2005.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 skupščina imenuje revizorsko družbo Deloitte & Touche d.o.o.,
Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini družbe, da na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Statuta
družbe sprejme naslednje sklepe vezane
na spremembo Statuta družbe Sintal Celje
d.d., Celje.
Spremni se 4. člen 1.odstavek Statuta,
tako da se glasi:
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– Osnovni kapital družbe je razdeljen na
40.608 navadnih kosovnih delnic v skupni
nominalni vrednosti 40,608.000 SIT.
Spremeni se 5. člen 1. odstavek Statuta
družbe tako, da se glasi:
– Družba izda navadne kosovne delnice,
ki se glasijo na ime. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu družbe.
Delež posamezne kosovne delnice v
osnovnem kapitalu družbe se določa glede
na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne
delnice so nedeljive.
Spremeni se 5. člen drugi odstavek Statuta družbe tako, da se glasi:
– navadna kosovna delnica daje imetniku pravico:
– do enega glasu, pri glasovanju na
skupščini,
– sorazmerne dividende do dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravico
do sorazmernega dela iz preostanka stečajne mase ali likvidacijske mase.
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb
Statuta družbe se sprejme čistopis Statuta
družbe.
6. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni
svet, da v Statutu družbe vsebovani znesek
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe EUR-a preračuna v EUR-e po tečaju
zamenjave.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal Celje d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na Skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na
vpogled delničarjem družbe v družbe Sintal
Celje d.d., Ipavčeva 22 od objave dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15.40, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Celje d.d.
Ob-21893/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe
sklicujem
10. redno skupščino družbe
Sintal Fiva fizično varovanje, d.d.
ki bo v hotelu Kanin, Ledina 9, dne 1. 9.
2006 ob 10.20 v Bovcu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Milan Germ, za preštevalki
glasov se izvolita Tatjana Cerkovnik in Manca Fistrič ter ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in o njegovem stališču
do revizijskega poročila.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2005, skupaj s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu:
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe, ki znaša na dan
31. 12. 2005 125,226.836,40 SIT ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločeno
v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2005.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 skupščina imenuje revizorsko družbo Deloitte & Touche d.o.o.,
Ljubljana
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini družbe, da na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Statuta
družbe sprejme naslednje sklepe vezane
na spremembo Statuta družbe Sintal Fiva
d.d., Ljubljana
Spremni se 7. člen prvi odstavek Statuta,
tako da se glasi:
– Osnovni kapital družbe je razdeljen na
174 navadnih kosovnih delnic v skupni nominalni vrednosti 6,960.000 SIT.
Spremeni se 7. člen tretji odstavek Statuta družbe tako, da se glasi:
– Družba izda navadne kosovne delnice,
ki se glasijo na ime. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu družbe.
Delež posamezne kosovne delnice v
osnovnem kapitalu družbe se določa glede
na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne
delnice so nedeljive.
Spremeni se 8. člen prvi odstavek Statuta družbe tako, da se glasi:
– navadna kosovna delnica daje imetniku pravico:
– do enega glasu, pri glasovanju na
skupščini,
– sorazmerne dividende do dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravico
do sorazmernega dela iz preostanka stečajne mase ali likvidacijske mase.
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb
Statuta družbe se sprejme čistopis Statuta
družbe.
6. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni
svet, da v Statutu družbe vsebovani znesek
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe EUR-a preračuna v EUR-e po tečaju
zamenjave.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintala-a d.d, njihovi pooblaščenci
in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na Skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na
vpogled delničarjem družbe v družbe Sintal
Fiva d.d., Litostrojska cesta 38, Ljubljana od
objave dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15,20, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Fiva d.d.
Ob-21909/06
Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in na podlagi 32 točke Statuta družbe
Hotel Ribno, turizem d.d., Bled, sklicuje direktorica družbe Hotel Ribno, turizem d.d., Bled
13. redno skupščino družbe
Hotel Ribno, turizem d.d. Bled,
Izletniška 44
ki bo v sredo 30. avgusta 2006, ob 14.
uri v prostorih Hotela Ribno, izletniška 44,
Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval povabljen notar.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine Hotela Ribno, turizem
d.d. Bled
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
4. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček v višini 4,017.144
SIT ostane nerazporejen.
4.2. Skupščina potrjuje in odobri delo direktorici in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2005 in jima podeljuje razrešnico.
5. Spremembi statuta družbe in uvedba
kosovnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Spremeni se tretji člen Statuta družbe, tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
225,000.000 SIT in je razdeljen na 225.000
navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
5.2. Spremeni se enaindvajseti člen Statuta družbe, tako da glasi:
Nadzorni svet šteje tri člane, od katerih sta dva predstavnika delničarjev in jih
imenuje skupščina, eden pa je predstavnik
delavcev, ki ga imenujejo delavci skladno
z zakonom in o tem obvestijo skupščino,
upravo in nadzorni svet.
5.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da uskladi prečiščeno besedilo Statuta skladno s sprejetim sklepom skupščine
pod točko 5.1. in točko 5.2.
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6. Pretvorba osnovnega kapitala iz tolarjev v evre.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala, navedene v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v EUR po tečaju zamenjave ter v
skladu s tem uskladi statut družbe, tako da
se bo osnovni kapital glasil v evrih v ustrezni višini. Predsednika nadzornega sveta
pa pooblašča, da podpiše čistopis statuta
družbe.
7. Odstopna izjava člana nadzornega
sveta, Deana Grilca.
Predlog sklepa: vzame se na znanje
odstop člana nadzornega sveta, Deana
Grilca.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe Hotel Ribno d.d.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
z dnem 12. 12. 2006 poteče mandat vsem
ostalim članom nadzornega sveta. Skupščina za naslednji štiri letni mandat od
12. 12. 2006 dalje imenuje naslednje člane nadzornega sveta: Dona Schöffmanna,
Emila Tomca.
9. Določitev sejnine in plačil članom
nadzornega sveta v skladu s Kriteriji za
članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov
Združenja članov nadzornih svetov.
Predlog sklepa:
Določi se:
Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta:
150 EUR oziroma tolarska protivrednost,
– za člana nadzornega sveta: 100 EUR
oziroma tolarska protivrednost.
Letno plačilo za delo v nadzornem svetu:
– za predsednika nadzornega sveta: 3.600 EUR oziroma tolarska protivrednost,
– za člana nadzornega sveta: 2.400
EUR oziroma tolarska protivrednost.
Višina sejnine začne veljati z dnem
skupščine, letno plačilo pa se uporablja od
12. 12. 2006 naprej in se plačuje mesečno.
Vsi zneski so določeni bruto.
Gradivo k posameznim točkam s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno
leto 2005 in poročilo nadzornega sveta k
letnemu poročilu so delničarjem na vpogled
v upravi delniške družbe na Bledu, Izletniška 44, vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva te objave.
Sklepi skupščine so veljavni, če so navzoči delničarji z glasovno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana na dan 16. 8.
2006, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, in
bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe na Bledu, Izletniška 44, najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, torej
do vključno 27. 8. 2006, do 11. ure. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati tudi
pisna pooblastila.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 30. 8. 2006, ob 14.30 v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava Hotela Ribno, turizem d.d. Bled
Sabina Rešek,
direktorica

Ob-21912/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 22. členom
Statuta družbe Casino Ljubljana d.d., uprava družbe sklicuje
9. redno sejo skupščine
Casino Ljubljana d.d,
ki bo v četrtek 31. 8. 2006, ob 16. uri, v
sejni sobi družbe, Parmova 41, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Stojan Zdolšek, za preštevalko glasov pa Saša Janeš. Za notarja se
povabi Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
Skupščina se seznani z letnim poročilo
za leto 2005, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička oziroma pokrivanja bilančne izgube
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
3.1. Bilančna izguba družbe Casino Ljubljana d.d., na dan 31. 12. 2005., ki znaša
625,293.871,71 SIT, ostane nepokrita.
3.2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v poslovnem letu 2005.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja družbe za leto 2006
imenuje družbo UHY Revizija in svetovanje
d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Mesec dni pred zasedanjem skupščine
je na sedežu družbe v tajništvu uprave, Parmova ulica 41, Ljubljana, vsem delničarjem
omogočen vpogled v predloge sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda, letno
poročilo za poslovno leto 2005, poročilo
nadzornega sveta in poročilo revizorja.
Seje skupščine družbe se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci delničarjev. Zakoniti zastopniki se izkažejo z dokazilom o
zakonitem zastopanju delničarjev, vpisanem
v pristojni register, pooblaščenci pa s pisnim
pooblastilom. Udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.
Casino Ljubljana d.d.
Matjaž Ovsenik,
predsednik uprave
Ob-21913/06
Magistrat International d.d., Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, objavlja vabilo delničarjem družbe Magistrat International d.d. na
letno skupščino,
ki bo 29. 8. 2006 ob 14. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kotnikova 28, in bo
obravnavala naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
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2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2005, izkazan po stanju na dan 31. 12. 2005 v višini
357,255.000,08 SIT se razporedi:
– za dividende po 2000
SIT brutto na delnico

14,664.000 SIT

– za druge rezerve iz 312,544.000 SIT
dobička
– za druge namene
– nagrada upravi in
nadzornemu svetu po
statutu

30,047.000 SIT

Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni od dneva skupščine, in
sicer po stanju vpisov v delniško knjigo na
dan 29. 8. 2006. V istem roku se realizira
tudi nagrada upravi in nadzornemu svetu.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
4. Ugotovitev o poteku mandata članom
nadzornega sveta in imenovanje novega
nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ugotovi se, da dne 14. 10. 2006 poteče 4-letni
mandat članom nadzornega sveta. Za člane
nadzornega sveta za nov 4-letni mandat
za čas od 15. 10. 2006 do 14. 10. 2010 se
imenujejo: Jožica Brcar, Marjana Nahtigal in
Nina Lenardič.
5. Sprejem sprememb statuta družbe
– uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega:
5.1. Delnice družbe se pretvorijo v kosovne delnice tako, da se vsaka delnica z
nominalnim zneskom 1000 SIT nadomesti
z eno kosovno delnico.
5.2. Skupščina sprejme naslednje spremembe statuta družbe Magistrat International d.d.:
5.2.1 Spremeni se člen VIII.C statuta
tako da le-ta glasi:
Družba ima 7.332 kosovnih delnic.
5.2.2. Člen VIII.D statuta se črta.
6. Pretvorba osnovnega kapitala v evre
in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta.
Osnovni kapital družbe se z dnem uvedbe eura pretvori iz tolarjev v eure po tečaju
zamenjave.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave in skladno s tem
uskladi besedilo statuta.
7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2006 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.d., Parmova 53, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo družbi pisno prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo se
vse prijave, ki na družbo prispejo do vključ-
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no 25. 8. 2006. Pooblastilo mora biti pisno
dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
družbe.
Magistrat International d.d.,
direktorica
Helena Draškovič, univ. dipl. ekon.
Ob-21949/06
Na podlagi določil statuta delniške družbe Lipa d.d. Šentjur ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Lipa d.d. Šentjur,
ki bo dne 29. 8. 2006 ob 9. uri v prostorih
družbe na Drofenikovi 3 v Šentjurju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika odvetnika Tomaža Čada, in za preštevalko glasov Zagajšek Slavico po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje notar Pavel
Rojs iz Šmarij pri Jelšah.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2005 in poročila nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila družbe
za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina družbe seznani z letnim poročilom za leto 2005 in
s poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila družbe za leto
2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ugotovljeni čisti dobiček
poslovnega leta, ki po stanju na dan 31. 12.
2005 znaša 16,964.000 SIT, ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se
prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe,
tako da se 154.580 navadnih imenskih delnic družbe nadomesti z 154.580 navadnimi
imenskimi kosovnimi delnicami ter se zato
spremenijo:
– Šesti člen statuta, ki se po novem glasi:
1. Osnovni kapital družbe je 154,580.000
SIT.
2. Osnovni kapital je razdeljen na 15.458
navadnih imenskih kosovnih delnic.
3. Vse delnice so v celoti vplačane.
– Dvanajsti člen statuta, ki se po novem
glasi:
1. Navadna kosovna delnica se glasi na
ime in daje imetniku pravico do:
– enega glasu v skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend,
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– v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne
likvidacijske mase.
Navadne delnice so prenosljive.
– Trinajsti člen statuta, ki se po novem
glasi:
1. Delničar ima pravico do informiranosti, ki se izraža zlasti na skupščini družbe,
z vnaprejšnjim prejemom gradiva, z uveljavljanjem načela publicitete obračunov in
poslovnih ter revizijskih poročil, s pravico
zastavljati upravi vprašanja, s pravico do
vpogleda v poslovne knjige in drugo dokumentacijo. Omejevanje te pravice je možno le po določbah zakona. Vse potrebne
informacije se objavljajo v Uradnem listu
RS.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot
nacionalne valute opravi preračun v statutu
določenega osnovnega kapitala družbe v
znesku 154,580.000 SIT v EUR po tečaju
zamenjave.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen
uskladiti statut delniške družbe z veljavno
sprejetim sklepom o preračunu osnovnega
kapitala družbe v EUR.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih uprave v Šentjurju, Drofenikova 3, vsak
delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave skupščine od 9.
do 12. ure.
Lipa d.d. Šentjur
uprava družbe
Ob-22005/06
Na podlagi 6. poglavja Statuta delniške
družbe Radeče papir, d.d. Njivice 7, Radeče, uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino
delničarjev družbe Radeče papir d.d.,
ki bo dne, 29. 8. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe, Njivice 7, Radeče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten
notar Bojan Podgoršek.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Janeza Pezdirca in dva
preštevalca glasov Vido Gorenjec in Darjo
Hiršel.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2005 ter odločanje o pokrivanju bilančne
izgube in o podelitvi razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Bilančna izguba po stanju na dan
31. 12. 2005 v višini 406,452.015,66 SIT
ostane nepokrita.
b) Skupščina upravi družbe in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Uvedba kosovnih delnic ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic družbe, tako da se 144.769
delnic z nominalnim zneskom 10.000 tolarjev spremeni v 144.769 kosovnih delnic.
2. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta delniške družbe Radeče
papir d.d. v predloženem besedilu.
3. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala družbe in druge zneske, izražene v tolarjih, z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju zamenjave in
skladno s tem uskladi besedilo statuta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina za revizijo poslovanja družbe v poslovnem letu 2006 revizorja
Renoma d.o.o.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Skupščina podaljšuje mandat članoma
nadzornega sveta- predstavnikoma delničarjev Mihaeli Krenk in Petru Tevžu za obdobje štirih let.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave na sedežu družbe,
vsak delavnik od 12. do 14. ure od dneva
objave sklica skupščine. Gradivo obsega
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
predlog spremembe statuta ter predloge
sklepov z obrazložitvijo.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (to je v petek 25. 8. 2006) in
so vpisani v delniško knjigo.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 12.30. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev:
Delničarji lahko v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim predlogom
v roku desetih dni po sklicu skupščine in o
tem obvestila delničarje z objavo v časopisu Delo.
Radeče papir, d.d.
uprava

Nasprotni predlog
Št. 033
Ob-21847/06
V skladu s prvim odstavkom 300. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
uprava družbe ELMA TT d.d. nasprotni predlog delničarjev Dušana Kosma in Jožeta
Valenčiča k 3. točki dnevnega reda 9. redne
seje skupščine delniške družbe ELMA TT,
sklicane za 2. 8. 2006, objavljene v Uradnem listu RS, št. 67-68 z dne 30. 6. 2006
Ob-18557/06 kot sledi:
Sklep 3.2.:
»Del bilančnega dobička v višini
16,821.120 SIT se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 60 SIT bruto na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
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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 prejemu skupščinskega sklepa.
O preostalem delu bilančnega dobička
bo odločeno v naslednjih letih.«
Delničarja v obrazložitvi navajata:
Namen gospodarske družbe je, da na
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Pridobitna dejavnost je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička.
Uprava družbe, v sklicu 9. redne seje
skupščine sicer ni objavila podatka o ustvarjenem bilančnem dobičku, čeprav bi ga morala, vendar pa je družba v letu 2005 poslovala uspešno, uspešno pa je poslovala tudi
v preteklih letih, tako da že več let skupaj
ustvarja in veča bilančni dobiček.
Bistvo delničarstva je udeležba lastnikov-delničarjev pri delitvi dividende, seveda ob enakih pogojih. Poslovni rezultati in
kondicija družbe pa tudi ustvarjeni bilančni
dobiček brez dvoma omogočajo, da se del
bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend delničarjem.
Delničar bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ter poizkušal pripraviti tudi druge
delničarje, da bodo glasovali za ta predlog.
ELMA TT d.d.
uprava družbe

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 22/2006
Os-21632/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
22/2006 z dne 17. 7. 2006 začelo likvidacijski postopek nad zavodom Mladinski
servis Sežana, izvajanje interesnih dejavnosti mladih, Partizanska cesta št. 15,
Sežana, matična št. 1462741, šifra dejavnosti K/74.500.
2. V likvidacijskem postopku se bo za
družbo uporabljala firma Mladinski servis
Sežana – v likvidaciji.
3. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
4. Upnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih prijavijo svoje
terjatve likvidacijskemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka.
5. Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
6. Narok za preizkus terjatev bo dne 20.
10. 2006 ob 9. uri v sobi št. 136 tukajšnjega
sodišča.
7. Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 17. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 2006
St 41/2002
Os-21633/06
To sodišče je s sklepom, z dne 13. 7.
2006, opr. št. St 41/2002, zaključilo stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom CONEN
– Trgovina in storitve, d.o.o., v stečaju,
Obrtna ulica 13, Izola.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 2006
St 31/2005
Os-21634/06
To sodišče je s sklepom, z dne 17. 7.
2006, opr. št. St 31/2005, zaključilo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Globar
plast, družba za predelavo umetnih mas
d.o.o. – v stečaju, Ulica 15. maja 6, Koper.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 2006
St 13/96
Os-21636/06
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem
postopku nad dolžnikom Sukno, Tekstilno
podjetje Zapuže d.o.o. – v stečaju, Zapuže 10/a, Begunje na Gorenjskem, bo dne
30. 8. 2006 ob 12. uri v sobi 014 (klet) tega
sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v stečajni pisarni – soba št. 6 (pritličje) tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 7. 2006
St 28/2002
Os-21637/06
To sodišče razpisuje narok za preizkus
terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom Vincencem Ješetom, s.p., Čevljarstvo in prodaja obutve, Hladnikova 24,
Križe, za dne 23. 8. 2006 ob 14. uri v sobi
12 (pritličje) tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 7. 2006
St 47/2006
Os-21638/06
To sodišče je s sklepom St 47/2006 dne
14. 7. 2006 stečajni postopek nad dolžnikom
Galaxy, storitve d.o.o. Ljubljana, Ižanska
cesta 2A – v stečaju, ustavilo.
Narok za preizkus terjatev razpisan za
dne 4. 9. 2006 ob 14. uri v razpravni dvorani
št. 4 v prostorih tukajšnjega sodišča na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani, se zato prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2006
St 124/2006
Os-21639/06
To sodišče je s sklepom St 124/2006
dne 14. 7. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Promedia 2000 d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva ulica 8, matična številka
1506714.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali posalti
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 16. 10. 2006 ob 13. uri v razpravni
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dvorani št. IV/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14.
7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2006
Lik 135/2006
Os-21640/06
To sodišče je s sklepom Lik 135/2006
dne 19. 7. 2006 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Zavod za izobraževanje in
kulturo Litija, Trg na Stavbah 8a, Litija,
matična številka: 5052599, vložna številka:
10062200.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Staša Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
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 2. 10. 2006 ob 13.30 v razpravni dvorani št. 2 v I. nadstropju v prostorih tukajšnjega
sodišča na Miklošičevi 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2006
St 15/2006
Os-21642/06
To sodišče je na seji senata dne 17. 7.
2006 pod opr. št. St 15/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Gostinstvo Jagodic, Robert Jagodic, s.p.,
Splavne 1, Uršna sela, matična številka
1432729, šifra dejavnosti 55.400, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Gostinstvo Jagodic, Robert Jagodic, s.p.,
Splavne 1, Uršna sela, izbriše iz registra
samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 7. 2006
St 4/2006
Os-21643/06
To sodišče je na seji senata dne 18. 7.
2006 pod opr. št. St 4/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Akvasol, Montaža in prodaja ogrevalnih sistemov Novo mesto, d.o.o., Valantičevo
9, Novo mesto, matična št. 5317371, šifra
dejavnosti 45.330, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Akvasol, Montaža in prodaja ogrevalnih sistemov Novo mesto, d.o.o., Valantičevo 9,
Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 7. 2006
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St 19/2000
Os-21644/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
19/2000 z dne 26. 6. 2006 zaključilo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Mesnina
z.b.o.o. – v stečaju, Otiški vrh 168, Šentjanž pri Dravogradu.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Mesnina z.b.o. – v stečaju, Otiški
vrh 168, Šentjanž pri Dravogradu, izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 7. 2006
St 7/2004
Os-21645/06
Stečajni postopek nad dolžnikom Agent
Trade d.o.o. – v stečaju, Mariborska cesta 66, Dravograd, opr. št. St 7/2004, se na
podlagi prvega odstavka 169. člena ZPPSL
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Agent Trade d.o.o. – v stečaju,
Mariborska cesta 66, Dravograd, iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 6. 2006
St 10/2006
Os-21647/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2006 z dne 20. 6. 2006, ki je postal pravnomočen dne 5. 7. 2006 potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom Arctis družba
za predelavo plastičnih mas d.o.o., Pod
gradom 1, Slovenj Gradec in njegovimi
upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov o
potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred A: Terjatve nezavarovanih upnikov in sicer dobaviteljev, države in drugih
državnih institucij, nezavarovanih kreditodajalcev in navadne delavske terjatve, ki bodo
poplačane v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravni in to v
višini 20% ugotovljene terjatve, brez obresti
od začetka postopka prisilne poravnave dalje do plačila.
Razred B: Upnik Koroški Holding d.o.o.,
Pod gradom 4, Slovenj Gradec, ki je svojo
terjatev v višini 20,632.047,14 SIT konvertiral v lastniški delež dolžnika pod pogojem,
da bo prisilna poravnava potrjena.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene z višino prijavljenih in ugotovljenih terjatev, z višino glasovalne pravice,
ter z navedbo zmanjšanih zneskov terjatev
za poplačilo, je sestavni del tega sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
4. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 7. 2006
St 15/2006
Os-21649/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/2006, z dne 18. 7. 2006 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Pololes
– proizvodnja pohištva Mirko Pomberg
s.p., Janževski vrh 92, Podvleka, matična
števika dolžnika 5391685, davčna številka
18663354.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Republika Slovenija,
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– Nova kreditna banka Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor,
– Virkon d.o.o., Vogelna 8, Ljubljana,
– Cigler trgovsko storitveno podjetje
d.o.o., Ravne 103, Šoštanj,
– Harum Aleš, Brezno 37, 2363 Podvleka, kot predstavnik delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Radovan Triplat iz Kotelj 94,
Kotlje.
III. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30. dneh po objavi tega
oklica ter jo morajo kolkovati z 2% sodno
takso od višine prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino, ter
dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(18. 7. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval
s proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma
deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v
roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji
terjatve v delnice oziroma deleže, vendar
najkasneje do začetka naroka za prisilno
poravnavo.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
trideset-dnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo, ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 7.
2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 7. 2006
St 237/2005
Os-21723/06
To sodišče je s sklepom St 237/2005 dne
19. 5. 2006 ustavilo stečajni postopek nad
dolžnikom Drevored gostinstvo in turizem
d.o.o., Tržaška c. 14, Logatec.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2006
St 115/2005
Os-21724/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Neting d.o.o.,
Tržaška c. 14, Logatec, za dne 11. 9. 2006
ob 13. uri v razpravni dvorani št. II v 1. nadstropju, Miklošičeva 7, Okrožno sodišče v
Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med

uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2006
St 64/2006
Os-21725/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 64/2006 z dne 20. 7. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
W & G d.o.o., Podjetje za proizvodnjo
strojev in opreme, Sokolska ulica 60, Maribor, matična številka: 507506800, davčna
številka: 10749144, ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
1. ORG.TEND d.o.o., Kraljeviča Marka
19, Maribor,
2. Marijan Kladnik, Ob Mlinščici 54, Bistrica ob Dravi,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Mariboru,
4. Messer Slovenija d.o.o., Jugova 20,
Ruše,
5. Superkem d.o.o., Preradovičeva 34,
Maribor,
6. Unuk – Šped d.o.o., Podova 63,
Rače,
7. Darko Kolmanič, Falska 105/a, Ruše.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve,
ki so nastale do dneva nabitja oklica o
začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi
tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev
prisilne poravnave. 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 račun sodnih taks Okrožnega sodišča v Mariboru
za pravne osebe št.: 01100-8450088006,
za fizične osebe št.: 01100-8450088103,
sklicna številka odobritve pri obojih je:
11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30‑dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 20. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2006
St 11/2006
Os-21726/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Merilo inženiring storitveno podjetje d.o.o., Ulica Heroja Lacka 10,
Ptuj, ki bo dne 19. 9. 2006, ob 9. uri, v sobi
26/II, tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča soba 20/I v času uradnih ur,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v ponedeljek in sredo pa tudi popoldne
od 13. do 16.30.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 7. 2006
St 22/2006
Os-21727/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2006, z dne 20. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom DAJ DAM
Trgovina in posredniške storitve Andrej
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Karner s.p., Prešernova 11, Ptuj, matična
številka 5575200, šifra dejavnosti 52.110.
Odslej firma glasi: DAJ DAM Trgovina
in posredniške storitve Andrej Karner s.p.,
Prešernova 11, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 10.
2006, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 7. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 7. 2006
St 84/2006
Os-21904/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Aconet, Družba za trgovino, storitve
in založništvo d.o.o., Dogoška c. 61, Maribor – v stečaju se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2006
St 62/2006
Os-21905/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 62/2006 dne 21. 7. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Inženiring biro, Družba za inženiring in projektiranje d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
10, Maribor, šifra dejavnosti: 74.204, matična številka: 5066182, davčna številka:
77167236.
Odslej se firma glasi: Inženiring biro,
Družba za inženiring in projektiranje d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 10, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi Dito
Kastelic, Prešernova ul. 44, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna
številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
23. 10. 2006 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 7.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 7. 2006

Št.

Preklici
Štampiljke
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor preklicuje žig Saše
Rakića, dr. med. Ob-21664/06

Priglasitvene liste preklicujejo
Klep Zlatko s.p., Na zelenici 6, Prebold,
obrtno dovoljenje, št. 045706/2626/0072/1995, izdano dne 6.3.1995. gnt‑230152
MB-STUDIO 5, CVETNIČ IN RAKUŠA
D.N.O., Barvarska ulica 5, Maribor, obrtno
dovoljenje, št. 072755/7472/02-74, izdano
dne 18.9.2001. gne‑229792
Relax d.o.o., Obala 114a, Lucija,
Portorož - Portorose, obrtno dovoljenje,
št. 024140/1489/00-24/1995, izdano dne
06.03.1995. gnh‑230139

Potne listine preklicujejo
Bajrić Mirsade, Hajdoše 10/a, Hajdina,
potni list, št. P01065594, izdala UE Ptuj.
gnk‑230011
Beganović Armin, Zikova ulica 12,
Kamnik, potni list, št. P01072183, izdala UE
Kamnik. gnu‑230126
Borovinšek Branko, Gosposvetska
cesta 20, Maribor, potni list, št. P00931966.
gnu‑229951
Borovinšek Nejko, Gosposvetska cesta
20, Maribor, potni list, št. P00931965.
gnv‑229950
Cigale Ana, Glinek 2/b, Škofljica, potni
list, št. P00882942, izdala UE Ljubljana.
gni‑230188
Čuk Urška, Predgriže 1/a, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. P00243990, izdala UE
Idrija. gnp‑230006
Dakić Petar, Kranjska cesta 2, Kamnik,
potni list, št. P00196462, izdala UE Kamnik.
gnv‑230125
Đurđić Nedeljko, Pod kostanji 6, Celje,
potni list, št. P00856968. gns‑229928
Feštanj Franc, Maistrova ulica 6, Litija,
potni list, št. P00782920. gnf‑229966
Funa Peter, Gradišče pri Vipavi 4, Vipava,
potni list, št. P01131819. gno‑229957
Gečev Natalija, Na jami 7, Ljubljana,
potni list, št. P00308783. gns‑229878
Gnidovec Jože, Spodnje Brezovo 5A,
Višnja Gora, potni list, št. P01159317.
gnm‑229834
Hernah Valerija, Brezno 71a, Podvelka,
potni list, št. P01092348. gnx‑230148
Hodžič Armin, Tbilisijska ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. P00742304. gnq‑229880
Ilić Slavica, Ulica XXX. divizije 19a,
Nova Gorica, potni list, št. P00319237.
gnf‑229766
Jabuka Gregor, V zavoju 50, Maribor,
potni list, št. P00145437. gns‑229953
Jakopin David, Ljubljanska cesta 60,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P01183786,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnz‑230146
Jamnik Petra, Vodnikova cesta 6,
Ljubljana, potni list, št. P00776104.
gnj‑230162
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Jeseničnik Karolina, Na Jožefu 48,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00968648.
gnp‑230106
Jovanović Stanko, Na Otoku 15, Celje,
potni list, št. P01014355, izdala UE Celje.
gnl‑229985
Kolman Urška, Poljanska 66a, Ljubljana,
potni list, št. P00163157. gnr‑229854
Kolman Urška, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, potni list, št. P00163157, izdala
UE Ljubljana. gnm‑230184
Koren Alen, Bukovec 26, Zgornja
Polskava, potni list, št. P00543247, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnb‑230145
Košir Grega, Breg 18, Ljubljana, potni
list, št. P00383013. gnz‑229871
Kramer Mateja, Rožni vrh 31, Trebnje,
potni list, št. P00018924. gns‑229978
Kržmanc Primož, Drenov Grič 57/a,
Vrhnika, potni list, št. P000913597, izdala
UE Vrhnika. gno‑230107
Lazar Bojan, Kumarjeva ulica 11, Izola Isola, potni list, št. P00053281. gnf‑229741
Maksimovič Mladen, Stara cesta
5, Straža, potni list, št. P01108263.
gni‑229963
Marmolja Andrej, Stjenkova ulica 9,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00829107.
gnp‑229781
Mašera Branko, Spodnje Sečovo 18,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00935837,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr‑230004
Muršič David, Moškanjci 67a, Gorišnica,
potni list, št. P00543888. gni‑229738
Nardin Jerneja, Knezova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00957059.
gnu‑229826
Nardin Jerneja, Knezova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00957059, izdala
UE Ljubljana. gnv‑230175
Pavlović Dejan, Vrtnarija 12b, Vrhnika,
potni list, št. P00594071. gnl‑230135
Pavšek Janez, Cesta Andreja Bitenca
62, Ljubljana, potni list, št. P00356723.
gnx‑229898
Plavčak Jože, Sv. florjan 33, Rogaška
Slatina, potni list, št. P00624109.
gnv‑229875
Plejič Drago, Obala 128, Lucija, Portorož
- Portorose, potni list, št. P00633752.
gns‑229828
Pucelj Alen, Naselje Aleša Kaple
8B, Hrastnik, potni list, št. P01004458.
gny‑229972
Razpotnik Marija, Novo Polje cesta
XVIII/4c, Ljubljana, potni list, št. P00531142,
izdala UE Ljubljana. gnn‑230183
Razpotnik Miloš, Novo Polje cesta XVIII/
4c, Ljubljana, potni list, št. P00531142,
izdala UE Ljubljana. gnt‑230181
Rodošek Vanja, Dežno pri Podlehniku
8/b, Podlehnik, potni list, št. P00804098,
izdala UE Ptuj. gnh‑230014
Rugelj Anja, Na hrib 42, Škofljica, potni
list, št. P00493696. gnn‑229908
Savič Gordana, Prušnikova ulica
101, Ljubljana, potni list, št. P00395260.
gnl‑229910
Sedminak Marija, Podlog v Savinjski
dolini 53/a, Šempeter v Savinjski dolini,
potni list, št. P00250353, izdala UE Žalec.
gng‑230040
Sever Torkar Jaro, Linhartov trg 21,
Radovljica, potni list, št. P00660247.
gns‑229903
Šinigoj Barbara, Ulica Gadnikove brigade
39, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI000176421. gnn‑229958
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Škoda Marko, Vinica pri Šmarjeti 5,
Šmarješke Toplice, potni list, št. P00944988.
gnu‑229726
Škofljanec Martin, Kellinghusen, Nemčija,
potni list, št. P00512274. gnk‑230186
Švagelj Marica, Bevke 68/a, Vrhnika,
potni list, št. P000123259, izdala UE
Vrhnika. gnq‑230105
Tovornik Edi, Za krajem 5/b, Ljubljana,
potni list, št. P00355487, izdala UE
Ljubljana. gnq‑230180
Tovornik Gal, Za krajem 5/b, Ljubljana,
potni list, št. P00355485, izdala UE
Ljubljana. gnr‑230179
Tovornik Nina, Za krajem 5/b, Ljubljana,
potni list, št. P00355486, izdala UE Ljubljana.
gns‑230178
Tratar Andrej, Kajuhova ulica 30,
Ljubljana, potni list, št. P00778967.
gnm‑229884
Trkulja Ada, Zbilje 4 G, Medvode, potni
list, št. P00708332. gnk‑229861
Tušek Josip, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list, št. P00482460, izdala UE
Ljubljana. gnh‑230189
Tušek Matej, Kajžar 61, Miklavž pri
Ormožu, potni list, št. P00586924, izdala
UE Ormož. gnr‑230079
Zagorc Borut, Pod Ostrim vrhom
9, Postojna, potni list, št. P00780351.
gno‑229882
Zorko Tiselj Mojca, Efenkova ulica 44,
Celje, potni list, št. P00584385. gnt‑229927
Zupančič Anja, Dolenja Nemška vas
26, Trebnje, potni list, št. P00656140.
gnr‑229979
Žagar Lucija, Vodnikova cesta 269,
Ljubljana, potni list, št. P00879085.
gnt‑229802

Osebne izkaznice preklicujejo
Ajdovec Tjaša, Stružnikova pot 5a,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001372440.
gnv‑229900
Ambrožič Sonja Marija, Oprešnikova
ulica 82, Kranj, osebno izkaznico, št.
000650621. gnw‑229899
Anzeljc Marija, Mali Log 26, Loški
Potok, osebno izkaznico, št. 000733471.
gnh‑229739
Argentin Novak Irena, Vinjole 11A,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000782107. gnq‑229830
Arlič Nuša, Pucova ulica 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 000728301. gnp‑229931
Avsenik Metka, Drganja sela 45,
Straža, osebno izkaznico, št. 001261731.
gnb‑230095
Avšič Matjaž, Koseška cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000837728.
gnw‑230174
Babič Lan, Jadranska cesa 16A,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
001850388. gnv‑229750
Bajželj Vesna, Cegelnica 31, Naklo, osebno
izkaznico, št. 001413729. gnb‑229895
Behek Aljoša, Škofjeloška cesta 19,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001811254.
gnj‑229862
Berčič Boštjan, Tavčarjeva ulica 28,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000359618.
gne‑229892
Berk Roza Ludmila, Cankarjeva ulica
8, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000653705. gns‑230003
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Bevk Mario, Apače 109, Apače, osebno
izkaznico, št. 001459311. gnv‑230025
Bister Klemen, Lamutova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000477719.
gni‑230163
Bitenc Dušan, Na jami 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001845127.
gnx‑229873
Bohinc Tomaž, Mavčiče 51a, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
000838766.
gny‑229897
Bonifer Peter, Hudourniška pot 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000375759.
gng‑229890
Božič Martin, Sv. Anton, Hrib 19,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 001846153.
gnp‑229881
Brajdič Linda, Brezje 17, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001038057.
gnw‑229724
Bregant Vesna, Poljšica pri Gorjah
76, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
000959850. gnq‑229905
Brula Helena, Vavta vas 56, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
000664688.
gnt‑229727
Brunec Tjaša, Celovška cesta 181,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000027624.
gne‑229867
Bučar Adela Marjeta, Koseskega ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000815548.
gnk‑229936
Bunderla Jože, Potok 2, Nazarje, osebno
izkaznico, št. 001068228. gnn‑230108
Butina Bojana, Ljubljanska cesta
15, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001203469. gnh‑229839
Cestnik Miroslav, Ob Rogoznici 6,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000752486.
gni‑230013
Cetinski Darko, Poklukarjeva ulica 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001202221.
gnu‑230176
Čendič Cveto, Kvedrova cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000038722.
gnb‑229920
Dekič Miloš, Glinškova ploščad 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000327379.
gnh‑229864
Djordjevič Davor, Neubergerjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001283290.
gne‑229917
Djošan Pero, Tavčarjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001972215.
gnz‑229896
Dmitrović Adam, Novi trg 17, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001029660.
gnx‑230123
Drozg Nik, Prušnikova ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001781774.
gnx‑229948
Dželadini Fuat, Ilirska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001083865.
gnj‑229887
Eržen Enja, Gradaška ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001981472.
gns‑230028
Eržen Izabela, Gradaška ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001981470.
gnq‑230030
Fabčič Luka, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000171556.
gnh‑230164
Favento Sonja, Cesta Ivana Starca 38,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001827124. gny‑229747
Fergola
Vladimir,
Jastrebci
14,
Kog, osebno izkaznico, št. 000840566.
gnb‑229770

Flisar Robert, Opekarska ulica 16A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001717816.
gnz‑229946
Fras Melanie, Ulica Arnolda Tovornika 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001371835.
gnh‑229939
Frljužec Ana, Vrtnarija 12 A, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000270926.
gnw‑229974
Gabrovec Barbara, Tyrševa ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001915171.
gnt‑229952
Girandon Darinka, Zaloška cesta 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001407864.
gni‑229863
Glavač Kristina, Dobeno 53, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
001570766.
gnw‑230124
Glavina Simon, Plavje 101, Škofije,
osebno
izkaznico,
št.
001243135.
gnq‑229755
Gnidovec Gašper, Spodnje Brezovo
5A, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
001196921. gnk‑229836
Gnidovec Jan, Spodnje Brezovo
5A, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
001196897. gnl‑229835
Golež Jožef, Nušičeva ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 001002367.
gno‑229932
Gorenc Jožko, Dolga Raka 16,
Raka, osebno izkaznico, št. 000952305.
gnb‑230045
Gornjak Lea, Dobojska ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001191512.
gnq‑230055
Goršak Boris, Trg 54, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 001744193. gnb‑229695
Gosak Terezija, Korčetova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001035882.
gni‑229938
Grilc Anamarija, Alpska cesta 11,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001466249.
gnp‑229906
Grošelj Sonja, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001351806.
gnf‑230166
Gržinič Martin, Barjanska cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001176123.
gnd‑230168
Hergamas Renata, Prušnikova ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001644409.
gnw‑229949
Herkselj Egidija, Ob Sotočju 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001818867.
gny‑229872
Horvat Jožef, Dragovič 6, Juršinci, osebno
izkaznico, št. 001645734. gng‑230015
Horžen Sandra, Vodnikova ulica 10,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001766528.
gnk‑229736
Hromec Miha, Tesovnikova ulica 39A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000930176.
gnh‑229914
Hrovat Jasna, Gradiška 218, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001713870.
m737
Husič Ana, Griblje 93, Gradac, osebno
izkaznico, št. 001570853. gnh‑230039
Huskič Šemso, Zaloška cesta 102,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001808629.
gni‑229888
Hvala Mitja, Ulica 25. maja 73, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001129460.
gnp‑230131
Jačimovič Miladinka, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000375858.
gnf‑229866
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Jagarinec
Martin,
Spuhlja
108,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000609377.
gnd‑230018
Jagurdžija Sandi, Vrazova ulica 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001736310.
gne‑229942
Jamnik Matjaž, Novo Polje, cesta IV/10,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000301989. gny‑229922
Janžovnik Darko, Nove loke 39A,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001532622.
gns‑229703
Jarc Agnes, Celovška cesta 127,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000685879.
gnx‑230173
Jelar Ernest, Jamova cesta 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001101244.
gnc‑229869
Jeraj Milan, Okonina 2, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 00163012.
gnu‑229701
Jerin Robi, Samostanska ulica 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001912242.
gny‑230122
Jevšjak Ludvik, Krožna pot 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001306483.
gnz‑230171
Jordan Matej, Vodeniška cesta 19,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
000973216. gny‑230047
Jurgovec Vladimir, Videm pri Ptuju 6/
c, Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
000341118. gnl‑230010
Jurkovič Liljana, Šmihel 71, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001786582.
gnx‑229723
Kavaš Emilija, Panonska ulica 113,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001062630.
gnq‑229980
Kerneža Frančišek, Stari Grad 1,
Makole, osebno izkaznico, št. 001931427.
gnk‑230036
Klakočer Marjan, Šolnova cesta 8,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001816900.
gnf‑229991
Klep Peter, Sagadinova ulica 30,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001255411.
gnj‑230012
Knechtl Danilo, Begova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001168042.
gnf‑229941
Koligar Anita, Avšičeva ulica 11, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001728199.
gnk‑229961
Koligar Irena, Avšičeva ulica 11, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001669374.
gnj‑229962
Kolmanič Zlatko, Križevci pri Ljutomeru
58/a, Križevci pri Ljutomeru, osebno
izkaznico, št. 001705896. gno‑229982
Konvalinka Matjaž, Trg komandanta
Staneta 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001847724. gnz‑229921
Kopitar Nada, Šmarjeta pri Celju 5, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 000980838.
gno‑230182
Koselj Boris, Blejska Dobrava 78, Blejska
Dobrava, osebno izkaznico, št. 000145256.
gnz‑229746
Košir Grega, Breg 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000259908. gnb‑229870
Kragelj Eržen Alenka, Gradaška ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001721572.
gnr‑230029
Krajnc Vladislav, Jurčičev trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001933298.
gnk‑229886
Kranjc Rajko, Vnanje Gorice 55,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001212611. gno‑229907

Krbavac Boštjan, Drevored 1. maja
3, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
001123471. gnx‑230048
Krbavčič Gumilar Maša, Triglavska
ulica 30C, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001453132. gnn‑229883
Križman Danica, Štihova ulica 14/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001449059.
gny‑230172
Krničnik Danijel, Dolnja Počehova 35,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000154727. gnu‑230026
Krpič Anton, Grad 104, Grad, osebno
izkaznico, št. 001536762. gnp‑229981
Kulenovič Hidajet, Cesta na Markovec
46, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000521296. gnt‑229752
Kuplenik Nicole, Na jami 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001274181.
gng‑229915
Kurt Bojan, Parmska 17, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001257159. gng‑229790
Kušar Aida, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001903332.
gnu‑229926
Lampe Darko, Pot Svetega Antona 49,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001242266.
gng‑229840
Lipovž Nataša, Gradišče 1C, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001003325.
gnp‑229956
Lisec Urška, Ledina 26/a, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001252755.
gnt‑230127
Livk Jasmina, Šentjanž 883, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 000225621.
gnx‑229973
Lorber Branko, Vrečkova ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000764488.
gnd‑229893
Lorber Maja, Šomat 31, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001578635.
gnc‑229744
Loštrk Mojca, Ulica Frankolovskih žrtev
32, Celje, osebno izkaznico, št. 000739441.
gnm‑229934
Ložar Olga, Hruševska cesta 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001421987.
gnj‑229912
Marič Milan, Kardeljev trg 9, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000628298.
gnd‑229993
Maučec Alojzija, Liptovska ulica 18,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000185081. gnj‑229737
Mauer Dejan, Miličinskega ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 001945177.
gnn‑229933
Mazovec Gojko, Berčičeva ulica 5A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000203282.
gng‑229865
Merlin Bojan, Drska 43/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001731938.
gnw‑230099
Mičunovič Stanka, Lepodvorska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001174519.
gnm‑229909
Mihailovič Zoran, Kržičeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001921198.
gnv‑229925
Mlakar Danijela, Svečane 20, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 000882032.
gnb‑229745
Močnik Robert, Negova 55, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 000200861.
gny‑230022
Mohar Maja, Rjava cesta 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000836698.
gne‑230167
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Mohorko Bernard, Lehen na Pohorju 9,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
000261820. gnw‑230149
Mokorel Darja, Moste 66/a, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001390395.
gnj‑230087
Mrak Lara, Doslovče 7, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 001597885. gnl‑230085
Murn Barbara, Štefanova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000188273.
gnd‑229918
Nešič Peter, K sončni poti 2, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 001271051.
gnw‑229824
Orešič Polona, Stranske Makole 10/a,
Makole, osebno izkaznico, št. 001628970.
gnl‑230035
Padar Jozefa, Ilirska ulica 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000343926.
gnf‑229916
Pavasovič
Duško,
Knobleherjeva
ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001238302. gnk‑229911
Pernek Rajmund, Dalmatinska ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000938874.
gnd‑229943
Peternel Žiga, Novo Polje cesta VII/1,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001951638. gnh‑229889
Petričič Vučko Saša, Smoletova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001952090.
gnd‑229868
Pižorn Ciril, Parižlje 58, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
000057575.
gnf‑230041
Plahuta Franc, Kališovec 3/a, Senovo,
osebno
izkaznico,
št.
000507653.
gnz‑230046
Podlesnik Oskar, Nusdorferjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001753262.
gnc‑229894
Podobnik Frančiška, Kidričeva ulica 3,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000542070.
gne‑229967
Podvinski
Darinka,
Bukošek
3,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000272108.
gne‑230142
Poluektova Anžela, Pod Kamno gorico
55, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001862997. gnu‑230151
Potočki Danica, Cankarjeva Ulica 6E,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000863478.
gny‑229947
Potočki Sara, Cankarjeva ulica 6E,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001988214.
gnc‑229944
Potočnik Manja, Ranče 5A, Fram, osebno
izkaznico, št. 001352575. gnb‑229945
Požar Igor, Ukmarjeva ulica 16, Lucija,
Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
001835181. gnz‑229825
Prejac Miran, Mihovci pri Veliki Nedelji
93, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št.
000626869. gni‑230038
Presl Peter, Novo Polje cesta VIII/10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000277709.
gnc‑230169
Pukl Irenka, Blejska Dobrava 6, Blejska
Dobrava, osebno izkaznico, št. 000938546.
gnw‑229749
Pukšič Aleš, Destrnik 2, Destrnik, osebno
izkaznico, št. 000862702. gne‑230017
Pungračič Andrej, spodnje Gruškovje 17,
Podlehnik, osebno izkaznico, št. 001066274.
gnu‑229776
Raduč Drago, Kovaška ulica 2,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000983623.
gnp‑229706

Stran

6188 /

Št.

80 / 28. 7. 2006

Ravnihar Vasja, Lipce 7D, Blejska
Dobrava, osebno izkaznico, št. 001470556.
gns‑229753
Rečnik Nadja, Dobrije 2, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001491983.
gnd‑230043
Repanšek Jaka, Ulica OF 13, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
001769228.
gnc‑230119
Rifl Irena, Podcerkev 14, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 001703138.
gnv‑229775
Rožej Vito, Ulica Franca Rozmana
Staneta 11, Kranj, osebno izkaznico, št.
000371571. gnz‑230071
Ručna Nataša, Pahorjeva ulica 28,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001309401. gnr‑229879
Sever Natalija, Viška cesta 49 D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000401864.
gnw‑229924
Sever Uroš, Smokuč 94, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001364362.
gnx‑229748
Simonič Jelka, Žitence 43, Sv.Ana v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 000992478.
gnl‑230185
Sodja Gašper, Cesta Toneta Tomšiča
70C, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000176898. gnu‑229751
Spirić Saška, Gubčeva ulica 5,
Krško, osebno izkaznico, št. 000273392.
gnc‑230044
Stefanovič Grbec Ana, Ulica Marija
Kogoja 45, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001784648. gnl‑229960
Stepančič Simon, Bilje 122, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
001844958.
gnq‑230130
Stojan Sergej, Pod gradom 3, Vuzenica,
osebno
izkaznico,
št.
001324016.
gnm‑229734
Sulcer Domen, Žitence 43, Sv.Ana v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001786340.
gnj‑230187
Sulejmani Abdija, Žigonova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000632640.
gnx‑229923
Surina Vojko, Jelšane 14, Jelšane,
osebno
izkaznico,
št.
001002035.
gnq‑229705
Šaula Bogdan, Idrijska cesta 28A,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001821587.
gnv‑229975
Šinigoj Barbara, Ulica Gadnikove brigade
39, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001844124. gnm‑229959
Šinkovec Metod Anton, Poljane 9,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000881960.
gnd‑229843
Šordjan Marijan, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001690091.
gng‑230165
Štadler Jakob, Ulica heroja Staneta 7,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001454392.
gne‑230042
Šterk Alojz, Jakčeva ulica 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001030449.
gnt‑229902
Štrucl Petra, Mladinska ulica 13, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001579273.
gnw‑230024
Štrus Nina, Ulica Otona Župančiča 11,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000252754.
gnz‑229846
Šuštar Matjaž, Pot za Stan 14,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000004483. gnk‑229711
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Šuštar Rafael, Sneberska cesta 142,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001898539.
gnc‑229919
Tamše Petra, Gaj 4, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000931306.
gno‑230032
Tasič Martin, Straže 65, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 000792983. gng‑229965
Testen Urška, Gasilska cesta 2,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001983152.
gnz‑230121
Težak Ivan, Maroltova ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000370119.
gni‑229913
Todorović Vesna, Partizanska cesta 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001043971.
gnf‑229891
Tomc Urška, Nova loka 28, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001918185.
gnl‑229735
Tramte Matic, Lobodova ulica 16,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001405412.
gnr‑230129
Tramte Tea, Lobodova ulica 16,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001405427.
gns‑230128
Tratar Andrej, Kajuhova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001735387.
gnl‑229885
Trebec Tavčar Janja, Dutovlje 40B,
Dutovlje, osebno izkaznico, št. 001719958.
gnk‑230136
Triler Anton, Sveti Duh 211, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001276875.
gnt‑229977
Tušar Bogdan, Triglavska ulica 29,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001954155.
gng‑230215
Ulaga Valerija, Kamnik pod Krimom 47,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000113301.
gno‑230132
Ulbl Melita, Zgornja Voličina 122,
Voličina, osebno izkaznico, št. 000201752.
gne‑229742
Velenšek Pika, Črtomirova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001709883.
gnr‑229929
Velenšek Tinkara, Črtomirova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001709903.
gnq‑229930
Veselinovič Nina, Frankovo naselje
94, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001952598. gnu‑229976
Vičič Vojmir, Rečica 4/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001959267.
gnn‑229983
Vidmar Bruno, Videm 42, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 001318127. gnl‑229935
Vidmar Jernej, Podturn pri Do. Toplicag
93, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001462036. gnv‑229725
Vovk Andrej, Spodnja Slivnica 37,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000926026.
gni‑229838
Zabukovnik Bernard, Kavče 3, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000101820.
gne‑229992
Zagorc Jožica, Podgorje 20/a, Apače,
osebno
izkaznico,
št.
001294436.
gnx‑230023
Zaveršnik Matej, Primorska cesta 5,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 000960082.
gnh‑229989
Zavrl Domen, Podutiška cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001097110.
gnr‑229904
Zelenik Marjeta, Savska cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000960547.
gnt‑230177

Zemljič Marija, Engelsova ulica 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001845996.
gnj‑229937
Zjačić Stevo, Cesta bratstva in
enotnosti 18, Metlika, osebno izkaznico, št.
001907781. gnk‑230086
Zule Mitja, Cigaletova ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001764637.
gnb‑230170
Zupančič Karel, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000642653.
gnu‑229901
Žagar Sara, Vodnikova cesta 269,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001648933.
gns‑229803
Žagar Špela, Kovačičeva ulica 4,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001258498. gnr‑229754
Žalig Mateja, Trnje 126, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
001412540.
gnf‑229716
Žnidar Maja, Žikarce 14, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 001788798.
gnq‑229955
Žnidar Mojca, Žikarce 14, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 001788802.
gnr‑229954

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajdinovič Jasmira, Hladilniška pot
1B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. VI 740 - inštruktorsko, reg. št. 210.
gnq‑229855
Argentin Novak Irena, Vinjole 11A,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI54466, reg. št. 9692.
gnr‑229829
Babič Franc, Obrežje pri Zidanem Mostu
18, Zidani Most, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002102633, reg. št. 5699, izdala
UE Laško. gnh‑229714
Barlič Breda, Vojkova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI5105,
reg. št. 5190, izdala UE Piran. gnv‑229800
Bevk Andrej, Rožna ulica 7A, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000533314, reg. št. 4119. gnf‑229841
Bevk Mario, Apače 109, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. A1 GH, št. S 003060322,
reg. št. 15858, izdala UE Gornja Radgona.
gns‑230078
Bitenc Dušan, Na jami 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002113121, reg. št. 159815. gnm‑229859
Blagojevič Gorazd, Ptujska cesta 43,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BE C
CE G H A do 50 km/h, št. S00221567, reg.
št. 134352. m738
Blodnik Simon, Ob Suhi 10, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001833184. gng‑230140
Bohinc Tomaž, Mavčiče 51/a, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001194753, reg. št. 47570, izdala UE Kranj.
gnk‑230111
Borovinšek Janez, Trniče 45, Marjeta
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. A-le do 50km/h BGH, št. S 002163645,
reg. št. 000130368, izdala UE Maribor.
gne‑230067
Brenčič Anton, Partizanska ulica 12,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S000202617. gnj‑230137
Brkić Siniša, Bakovnik 5C, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S001886593, reg. št. 24500, izdala UE
Kamnik. gns‑230153
Bubnjić Ivo, Ulica talcev 17, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001573746, izdala UE Novo mesto.
gny‑230097
Bukovnik Peter, Šenčurska pot 29,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1437545, reg. št. 46125-duplikat I, izdala
UE Kranj. gni‑230113
Butina Bojana, Ljubljanska cesta 15,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2208531, reg. št. 31783. gnp‑229831
Cerar Breda, Zoisova ulica 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001973804, reg. št. 12800. gns‑230103
Cjuha Milena Marija, Trg Dušana Kvedra
12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000672599, reg. št. 28711, izdala UE
Maribor. gnw‑230074
Cjuha Vinko, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000068875, reg. št. 3476, izdala UE
Maribor. gnx‑230073
Čelik Boris, Grčna 81, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002010034, reg. št. 21452, izdala UE
Nova Gorica. gnh‑229764
Demšar Primož, Poljanska cesta 110,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S002004142, izdala UE Škofja
Loka. gnl‑229710
Devetak Niko, Kolodvorska cesta 8,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001572496, izdala UE Nova Gorica.
gnm‑229759
Doberšek Robi, Frankolovska ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001544596, reg. št. 121063, izdala UE
Maribor. gnu‑230076
Donko Beno, Lackova cesta 168,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 000876515, reg. št. 73096, izdala UE
Maribor. gnk‑230061
Drinič Mirko, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001778162, reg. št. 259327. gnn‑229758
Dular Iztok, Aljaževa ulica 16b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001633104, reg. št. 38762, izdala UE
Domžale. gnz‑229721
Dželadini Fuat, Ilirska 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S001565059, reg. št. 229698. gno‑229857
Fazarinc Matevž, V Murglah 199G,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002097898, reg. št. 259882. gnu‑229851
Ferrari Sergej, Ulica XXX. Divizije 3/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000680668, izdala UE Nova Gorica.
gno‑230082
Glavina Simon, Plavje 101, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002122763, reg. št. 46464. gnd‑229743
Gnezda Špela, Pogonik 3, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001629706, reg.
št. 13661, izdala UE Ljubljana. gnp‑230081
Golob Jože, Ždinja vas 23, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,F,G,H,
št. S 002153849, izdala UE Novo mesto.
gnf‑230091
Gril Tamara, Bevkova 22, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1860246,
reg. št. 29553. gng‑229990
Hafner Ana, Kidričeva cesta 39, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000381365, izdala UE Škofja Loka.
gno‑229832

Hafner Gregor, Pšata 74, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001764074, reg. št. 34518. gnj‑230112
Hergamas Renata, Prušnikova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000800122, reg. št. 000087302, izdala UE
Maribor. gnn‑230058
Hvala Mitja, Ulica 25. maja 73,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 000173996, izdala
UE S 000173996. gnn‑230083
Igrec Edo, Kolodvorska cesta 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001347995, reg. št. 34682, izdala UE
Domžale. gnb‑229720
Irgolič Alojz, Lutverci 98, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002048618, reg.
št. 4929. gnc‑229969
Jankovič Jože, Radoviči 5A, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S002023565, reg. št. 1171. gnh‑230089
Janžovnik Darko, Nove loke 39A,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002076014. gnv‑229700
Jelen Cvetka, Ob Rimski nekropoli
16, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S2014472, izdala
UE Žalec. gnc‑229819
Jelovšek Aljoša, Cerovec 29, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S001923341. gnr‑229704
Jerman Robert, Vizore 9/a, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. A1BCFGH, št. S
001561494, reg. št. 32014, izdala UE Celje.
gnb‑229995
Jurgec Vladimir, Videm pri Ptuju 6C,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S332941. gnv‑230100
Jurkas Bojana, Ulica bratov Gerjovičev 1,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1953180, reg. št. 6534, izdala UE Brežice.
gnu‑230051
Karapetrović Ratko, Valjavčeva ulica
14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGHvozi z očali ali lečami, št. S 001543044,
reg. št. 54447-duplikat 1, izdala UE Kranj.
gnk‑230115
Kastrevc Roman, Šegova ulica 68, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000925144, izdala UE Novo mesto.
gnz‑230096
Kavaš Emilija, Panonska ulica 113,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001604103, izdala UE Murska Sobota.
gnr‑229729
Kečanović Mirsad, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE D1 D G H, št. S001749820, reg. št.
83482. gnl‑229760
Kikec Marija, Motovilci 41, Grad, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001743613, izdala
UE Murska Sobota. gns‑229728
Kirbiš Anton, Kašperjeva ulica 26,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. A-le do 50km/h BCD1DFGH,
št. S 001739155, reg. št. 2982, izdala UE
Maribor. gnp‑230056
Kislinger Jurij, Majcigerjeva ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001850622, reg. št.
74219, izdala UE Maribor. gnz‑229796
Klančič Viljem, Miren 222B, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001898846, reg. št. 22223, izdala UE
Nova Gorica. gnn‑229762
Knechtl Danilo, Begova ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001238822, reg. št. 73870, izdala UE
Maribor. gnd‑230068
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Kobal Kristjan, Zalošče 20, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001815583, reg. št. 48546, izdala UE
Nova Gorica. gng‑229765
Koren Mlačnik Mira, Ulica bratov Učakar
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002145457, reg. št. 60555.
gnt‑229852
Kostanjevec Dušan, Podvine 6, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002245682. gnc‑229769
Kovačič Davorin, Šmihel 72, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003081957, izdala UE Novo mesto.
gnc‑230094
Koželjnik Vojko, Kersnikova cesta 15,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S002017105, reg. št. 113, izdala UE
Velenje. gnj‑229712
Kragelj Eržen Alenka, Gradaške ulica 8/
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001822299, reg. št. 249108, izdala UE
Ljubljana. gnt‑230027
Krajnc Staša, Rabelčja vas 21, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1967650.
gnx‑230098
Krajnik Alojz, Rifengozd 29, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G
H, št. S002057784, reg. št. 863, izdala UE
Laško. gng‑229715
Kranjc Rajko, Vnanje gorice 55,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001825353, reg. št. 261566.
gnv‑229850
Kranjec Janez, Begunje pri Cerknici 83,
Begunje pri Cerknici, vozniško dovoljenje,
kat. B BE C CE G H, št. S001859072.
gnw‑229774
Krasnik Jernej, Gradišče 14C, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2118986,
reg. št. 18135. gno‑229707
Krničnik Danijel, Dolnja Počehova 35,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001089945, izdala UE
Pesnica. gnp‑230031
Kropej Danijel, Borštnikova ulica 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000716120, izdala UE Maribor.
gno‑229732
Kuplenik Nicole, Na Jami 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001800653, reg. št. 260162. gne‑229767
Lampreht Erik, Limbuška cesta 114,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A-le do
50km/h BGH, št. S 001692852, reg. št.
000065685, izdala UE Maribor. gnm‑230059
Lampreht Frančiška, Limbuška cesta
114, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001740336, reg. št. 95835, izdala UE
Maribor. gnc‑230069
Lekše Genovefa, Brestova ulica 19,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001427117. gny‑229772
Lekše Robert, Brestova ulica 19,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. B BE F
G H, št. S000234188. gnx‑229773
Leskovar Davor, Straža pri Oplotnici
16, Oplotnica, vozniško dovoljenje, št.
S001450874, reg. št. 19750. gnh‑229789
Lukač
Tatjana,
Cankarjeva
29,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1879455, reg. št. 30093. gnf‑229791
Majcen Matjaž, Ulica solidarnosti 3, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE G H,
št. S001246090, reg. št. 8554, izdala UE
Litija. gny‑229722
Majzelj Jurij, Arkova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A1 A B G H, št.
S003059786, reg. št. 186610. gno‑229757
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Makovec Janko, Kamnik pod Krimom
95A, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. B
BE C CE G H, št. S001587074, reg. št.
13533, izdala UE Ljubljana. gnk‑230161
Marič Milan, Kardeljev trg 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001961294. gni‑230138
Markovič Bernard, Jezero 19, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000811047, reg. št. 164077. gns‑229853
Maslo Miha, Prisoje 8, Koper Capodistria, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/2006.
gnn‑230158
Medved Vinko, Vrata 24, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S2249629, reg. št.
7621, izdala UE Dravograd. gnn‑229733
Merlin Bojan, Drska 43/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001979296, izdala UE Novo mesto.
gnd‑230093
Mrak Gorazd, Mladinska ulica 5, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001545051, reg. št. 12428. gnc‑229844
Nartnik Srečko, Rovte 29, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001580220. gnz‑229971
Nose Miha, Srebrničeva ulica 11,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A1,ABGH, št. S 003068707, reg. št. 235209,
izdala UE Ljubljana. gnd‑230143
Novak silvester, Stara cesta 30,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2159245, reg. št. 9629, izdala UE Vrhnika.
gnp‑230156
Ortan Mitja, Ob Meži 30, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1532210, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn‑230008
Pahovec Robert, Na Tičnico 15, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002065209, reg. št. 9725, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnj‑229987
Pečak Fedor, Smrekarjeva ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000513878, reg. št. 65072. gnn‑229858
Pek Zlatko, Hrastovec pod Bočem 55B,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE,
št. SVI 426 - inštruktorsko, reg. št. 6, izdala
UE Slovenska Bistrica. m727
Pek Zlatko, Hrastovec pod Bočem 55B,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE D F G H, št. S001578159, reg. št.
10179. m728
Perne Nika, Mlakarjeva ulica 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 002176718, reg. št. 60298,
izdala UE Kranj. gne‑230117
Petkovič Boris, Vino 33, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1206635,
reg. št. 20401. gnn‑229833
Picej Igor, Stari trg 285, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 003078645, reg. št. 17172, izdala UE
Slovenj Gradec. gnm‑230134
Pikec Roman, Smledniška cesta
91, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 000286601,
reg. št. 5892, izdala UE Kranj. gnd‑230118
Plantan Janez, Velik Verovec 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001657159, izdala UE Novo mesto.
gnv‑230150
Podbregar Renata, Zgornji Motnik 12,
Motnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002205126, reg. št. 18900. gnc‑229719
Podobnik Frančiška, Kidričeva ulica 3,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S00120485. gnb‑229970
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Potočki Danica, Cankarjeva ulica 6/e,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003004633, reg. št. 106449, izdala UE
Maribor. gno‑230057
Požar Igor, Ukmarjeva ulica 16, Lucija,
Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
A B G H, št. SI101347, reg. št. 15261.
gnt‑229827
Prebil Tadej, Podpeška cesta 33,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2035514, izdala UE
Ljubljana. gnn‑230133
Radošek Dušan, Podlipa 41, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
2067964, reg. št. 9155, izdala UE Vrhnika.
gnu‑230101
Rebernik Boštjan, Trg Dušana Kvedra
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A-le
do 50km/h BGH, št. S 002045812, reg. št.
129357, izdala UE Maribor. gnb‑230070
Reja Silvo, Kozana 90/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 000623656, izdala UE Nova Gorica.
gnq‑230080
Rihar Mihael, Verd 24, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1626557, reg.
št. 110, izdala UE Vrhnika. gnt‑230102
Robič Darko, Marija Dobje 17a,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001288917, reg. št. 12013, izdala UE
Šentjur pri Celju. gno‑230157
Rogač Zlata, Pot k Savi 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000886974, reg. št. 131400. gnx‑229848
Ropret Perne Suzana, Mlakarjeva ulica
24, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000286968, reg. št. 28692, izdala UE
Kranj. gnb‑230120
Ručna Nataša, Pahorjeva ulica 28, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI000009118, izdala UE Koper.
gnt‑229877
Rustja Ines, Vrtoče 16, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001746191, reg. št.
15601, izdala UE Nova Gorica. gnk‑229761
Schwarz Dragan, Iška 36, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A B BE C CE D1 D G H,
št. S001946678, reg. št. 119767, izdala UE
Ljubljana. gns‑229778
Seničar Lidija, Prekoje 50, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001956867, reg. št. 26684, izdala UE Celje.
gnu‑230001
Simončič Rudolf, Spominska ulica 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000833353, reg. št. 11772, izdala UE Celje.
gnv‑230000
Sitar Peter, Dravinjski vrh 7, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1425691, izdala UE Ptuj. gni‑229988
Skumavec Boštjan, Posavec 39,
Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1348350, reg. št. 25354, izdala UE
Radovljica. gnb‑229795
Slovenc Dejan, Bukošek 24, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. A-le do 50km/h
BGH, št. S 1704526, reg. št. 16489, izdala
UE Brežice. gns‑230053
Softić Mersad, Kidričeva ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001445964, reg. št. 47925, izdala UE Celje.
gnt‑230002
Stajnko Franc, Lackova ulica 11,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000220741, reg. št. 90. gnd‑229968
Šaula Bogdan, Idrijska 28/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2118871, reg. št. 18095, izdala UE Vrhnika.
gnr‑230104

Šavel Aleksandra, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003027578, reg. št. 31013. gnf‑230116
Šelekar Marko, Košnica pri Celju 43,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002191111, reg. št. 7123, izdala UE Celje.
gnc‑229994
Šeško Iztok, Ulica Heroja Šarha 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002149593, reg. št. 36119, izdala UE Celje.
gnx‑229998
Šimon Andrej, Murski Črnci 45, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002119759, izdala UE Murska Sobota.
gnq‑229730
Šinkovec Vincenc, Stara slovenska
ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S001715700, reg. št. 13460,
izdala UE Ljubljana. gnf‑230141
Šivec Janez, Črni vrh 47, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002149087, reg. št. 11842. gnb‑229845
Šivic Miha, Rakitna 11, Preserje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002134537,
reg. št. 273419, izdala UE Ljubljana.
gnm‑229709
Štadler Jakob, Ulica heroja Staneta 7,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1905212, izdala UE Žalec. gnj‑230062
Štefanec Davorin, Stantetova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1444773, reg. št. 118755, izdala UE
Maribor. gnr‑230054
Šter Anže, Podlubnik 266, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002162514, izdala UE Škofja Loka.
gnz‑229771
Štrus Nina, Ulica Otona Župančiča 11,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001394452, reg. št. 11859. gny‑229847
Štumberger Anita, Cesta na Agrarno
25, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001128085, reg. št. 000098815,
izdala UE Maribor. gnv‑230075
Tasič Martin, Straže 65, Mislinja, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001249567.
gnh‑229964
Tavš Tomaž, Vreskovo 103, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002109857. gng‑229740
Tomc Urška, Nova Loka 28, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13257, izdala UE Črnomelj. gnd‑229697
Tomšič Janja, Verd 208, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003058680,
izdala UE Novo mesto. gne‑230092
Topalovič Sanela, Ljubljanska cesta 87,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002184699, reg. št. 37924. gnh‑230114
Tratar Andrej, Kajuhova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002133451, reg. št. 276193. gnw‑229849
Traven Klara, Smrečje 50, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2159607,
reg. št. 18196. gnn‑229708
Trkulja Ada, Zbilje 4 G, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002192705, reg. št. 60447. gnl‑229860
Trojner Branko, Berglesova ulica 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 718518, reg. št. 40493, izdala UE Maribor.
gnh‑230064
Ul Benjamin, Irgoličeva ulica 20B,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001277582, reg. št. 75911. gnq‑229780
Vičič Vojmir, Rečica 4/a, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001694292, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnw‑230049
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Vidovič Sandi, Vel. Varnica 105, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1152724, izdala UE Ptuj. gnm‑229984
Virag Zlatko, Betnavska cesta 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001444676, reg. št. 118691, izdala UE
Maribor. gnt‑230077
Vovk Igor, Hrastovica 14, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001555791, reg. št. 8617, izdala UE
Trebnje. gnx‑229798
Vujčič Zorica, Cesta v gorice 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001372547, reg. št. 235945. gnp‑229856
Zager Jasmina, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001879679, reg. št. 15500, izdala UE
Domžale. gnd‑229718
Zemljič Marija, Engelsova ulica 46,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000163259, reg. št. 000094965, izdala UE
Maribor. gnf‑230066
Zjačić Stevo, Cesta bratstva in enotnosti
18, Metlika, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S001914203, reg. št. 1311.
gni‑230088
Zupan Božena, Trstenjakova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S01870187, reg. št. 172030. gnd‑229768
Žabota Franc, Stara Nova vas 42a,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S000132370, izdala UE
Ljutomer. gnp‑229731
Žagar Katja, Ulica Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S002207420, reg. št. 32677,
izdala UE Nova Gorica. gni‑229763
Žmaher Ivanka, Cesta Kozjanskega
odreda 16, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001854968, reg. št. 6043, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnm‑230109
Žmaher Milan, Cesta Kozjanskega
odreda 16, Šentjur, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 001636892,
reg. št. 3151, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnl‑230110

Zavarovalne police preklicujejo
Bajželj Borut, Podlubnik 240, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 00101853184, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnl‑229785
Butina Bojana, Ljubljanska cesta 15,
Šmarje-SAP, zavarovalno polico, št. 06
101 05 04 61, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gni‑229788
Dvoršak Mladen, Pekel 25 A, Pesnica
pri Mariboru, zavarovalno polico, št.
00101814175,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. m730
Ekert Miran, Ulica borcev 50, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO087156, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. m740
Gros Sašo, Prečna ulica 1, Kranj,
zavarovalno polico, št. 322080, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw‑229999
Kokot Zdravko, Drenovec 10, Zavrč,
zavarovalno polico, št. 00101831720, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj‑229787
Kopušar Ivan, Apače 63, Apače,
zavarovalno polico, št. 857257, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m735
Kranjc Valerija - Drobež, Kandijska
76, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
292394, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnd‑229793

Kupec Niko, Smrečnikova ulica 30, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 40 3566603,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny‑229997
Petek Rotar Lili, Polje, cesta VI/10,
Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št.
398481, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnj‑229837
Poharič Aleksander, Stojnci 139,
Markovci, zavarovalno polico, št. 846392,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m732
Skuber Franjo, Spodnja Polskava 316,
Pragersko, zavarovalno polico, št. 857689,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m736
Šircelj Jožef, Veselova cesta II/15,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 339609,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnw‑229799
Šober Melanja, Ulica 17. julija 20,
Maribor, zavarovalno polico, št. 061010841,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
m741
Vincetič Vid, Litmerk 44, Ormož,
zavarovalno polico, št. 00101857911, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m742

Spričevala preklicujejo
Baznik Miha, Vinje 109, Dol pri Ljubljani,
potrdilo o opravljeni maturi Srednje
šole za strojništvo v Ljubljani, leta 1999.
gnv‑230050
Britovšek Peter, Trebinjska ulica 4,
Ljubljana, diplomo Pravne fakultete v Ljubljani,
št. 69 izdana dne 10. 6. 1975. gni‑230063
Debevc Ana, Deteljica 2, Tržič, indeks,
št. 41P03039, Medicinska fakulteta leto
izdaje 2003. gnl‑230160
Derlink Claudio, Padlih borcev 17,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Nova Gorica. gne‑229817
Đorđević Saša, Bavdkova 1, Ljubljana,
spričevalo od. 1. do 6. razreda OŠ Boris
Ziherel Ljubljana. gnt‑229777
Hojnik Andreja, Polskava 81, Pragersko,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2002/2003. m743
Krebs Iztok, Cesta xIV. divizije 104,
Maribor, indeks, št. 45255, Univerza v MB
fakulteta za org. vede. m733
Marancina
Deborah,
Partizanska
ulica 25, Koper - Capodistria, maturitetno
spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta
2005. gny‑229797
Naveršnik Marjan, Kavče 31, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet Celje, izdano leta
1971. gnk‑229986
Petrovič Tomaž, Topolc 43a, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje družboslovno ekonomske šole
Nova Gorica, šola za prodajalce, izdano leta
1983. gnc‑229694
Rade Luka, Šišenska 9, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska
in papirja Ljubljana, izdano leta 2004.
gny‑230147
Tkavc Tatjana, Zadobrova 87c, Škofja
vas, diplomo št. I-K/213 Srednje tehniška
šola Maršala Tita Celje, izdana na Jager
Tatjana. gnc‑230144
Volk Matej, Sadarjeva 11, Komenda,
preklic indeksa št. 20040664, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 38/2006. gng‑229940
Vrbnjak Domen, Hrenova ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 2006. gnn‑230033
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Vrčon Danilo, Sv. Peter 28, Sečovlje
- Sicciole, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2002. gnm‑230009

Ostale listine preklicujejo
ACORD - 92 d.o.o., Stegne 13, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 26251-00372/2005
za čol ZANA z reg. oznako IZ-2719.
gne‑229842
Berginc Sara, Mala vas 88, Bovec,
delovno knjižico. gnc‑229794
Bolta Mojca, Novo Polje, cesta
XV/4, Ljubljana-Polje, delovno knjižico.
gng‑230065
Brezovnik Stanislava, Polj 373, Ljubljana,
vozno karto, št. 1692. gne‑229717
Damjanič Zoran, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-5510/96, ser.
številka 2278/96, izdala Uprava RS za
pomorstvo. gnt‑229756
EUROTEK TREBNJE d.o.o., Bič 11,
Veliki Gaber, dovolilnice št. 0004017 in št.
0004016 z oznako 191/11, izdala GZS.
gnw‑229874
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, licence za vozilo z
registrsko oznako NM E9-345. gnq‑230005
Hodnik Jernej, Iršičeva ulica 10, Celje,
delovno knjižico. gnr‑230154
Kamenšek Dragotin, Celjska cesta
61, Rogaška Slatina, delovno knjižico.
gnl‑230060
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
preklicuje neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Anton Odlazek, inž.
strojn., S-0129, Ferdinand Glavnik, inž. el.,
E-0374. Matjaž Karlovšek, univ. dipl. inž.
grad., G-0991, Marjan Žnidaršič, inž. za
lad. strojn., S-0475, Miloš Flajs, univ. dipl.
kom. inž., T-0028, Jaka Prihoda, univ. dipl.
inž. grad., G-2120, Dušan Lipovšek, inž.
el., E-0554, Janez Nagode, univ. dipl. inž.
el., E-0729, Dušan Davidović, univ. dišl. inž.
arh., G-1586, Bojan Povše, E-9327, Mojca
Selan, G-9443, Alojzija Šušteršič, G-9470,
Ivan Cajzek, G-9471, Darko Slabe, E-9416.
Ob-21887/06
KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA
DOLINA Z.O.O., Trg svobode 12, Šoštanj,
veljavnost certifikatu potrdila o priglasitvi
prevozov blaga za lastne potrebe št.
G0100370/01320/282, izdana GZS dne
16.05.2003. gnx‑229698
Knez Damjan, Kamnogoriška 49,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx‑230052
Kocina Aleksander, Medana 35, Dobrovo
v Brdih, kmetijski vložek št. 000003203.
gns‑229782
Kopač Sara, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola Domžale. gnz‑229996
Kosi Darja, Cesta prvih borcev 5, Brežice,
delovno knjižico. gnr‑229804
KOVINOPLASTIKA IN TRANSPORT
ZORE MIRO s.p., Jurčičeva 8, Trebnje,
osnovne licence proglasitve prevozov za
lastne potrebe št. 212, izdana dne 07.04.2003
in veljavna do 07.04.2008. gnw‑229699
Krajnc Janez, Selška 33, Dobova,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3020/93. gnz‑229696
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Lackovič Jože s.p., Podbrezje 62, Naklo,
izvod nacionalne licence za vlečno vozilo
Mercedes Benz 1748 S reg. oznaka KR
73-60J, izdana 9.7.2003 z veljavnostjo do
16.01.2008. gnq‑230155
Malovrh Špela, Ulica Rudija Papeža
1, Kranj, študentsko izkaznico, št.
971040590170, Biotehniška fakulteta.
gnm‑230159
Marolt Robert, Ljubljanska 17A, Maribor,
delovna knjižica št.203 izdana leta 1990 v
MB. m729
Ornik Denis, Groharjeva 3, Maribor,
delovna knjižica reg. št.27165 izdana 2005
v MB. m734
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Prehovič Dušan, Prušnikova 18, Maribor,
delovna knjižica št. 8782 izdana leta 1996
v MB. m731
Rodošek Vanja, Dežno pri Podlehniku 8b,
Podlehnik, delovno knjižico. gnk‑229786
Stramšak Ivan, Pokoše 33B, Zgornja
Polskava, Delovna knjižica Št. 3579 ser.
št.690018, izdana 1963 v Slovenski Bistrici.
m739
Strehar Slavko, Vipolže 46, Dobrovo
v Brdih, kmetijski vložek št. 000002875.
gnr‑229783
Škerjanec Boris, Zofke Kvedrove 18,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/09-1107/1 z dne
3.6.1970. gnd‑229801

TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ
133, Krško, izvod licence skupnosti št.
GE000083/00289 za mednarodni prevoz
blaga v cesten prometu za vozilo z reg.
oznako KK D4-434. gno‑230007
Urbanija Matjaž, Prezid 63, Vrhnika,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/09-664/71. gnt‑229702
Vitas Romana, Kamniška 17, Kranj,
delovno knjižico. gnm‑229784
Zupančič Anja, Dolenja Nemška vas 26,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 25007064,
Fakulteta za arhitekturo. gnr‑229779
Žagar Ivica, Linhartova cesta 42,
Ljubljana, vozno karto, št. 1704, izdal LPP.
gng‑230090
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