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

85-86

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

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 499/06

Ob-22908/06
Popravek

Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, objavlja popravek dopolnitev javnega razpisa - predhodne
najave: Laboratorijski material, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 55, z dne 26. 5.
2006, Ob-14557/06, in sicer:
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: laboratorijski ma
terial in diagnostična sredstva.
Ocenjeni stroški brez DDV: 500 mio
SIT/1 leto, 1500 mio SIT za 3 leta.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-328/2006/2
Ob-22972/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, Ljubljana,
1501 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, Ljubljana, 1501
Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za izgradnjo LAN infrastrukture in optičnih povezav za potrebe
Policije, št. 430-328/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: kraj izvedbe LAN infrastrukture in optičnih pove-
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zav so različne lokacije na območju Republike Slovenije, kot je po posameznih sklopih
javnega razpisa razvidno iz priloge B.
Šifra: NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Predmet javnega razpisa se deli na več
sklopov, ki so zajeti v dva segmenta, in
sicer:
– segment A – izgradnja LAN infra
strukture – strukturiranega ožičenja za
potrebe Policije: sklopa 1 in 2,
– segment B – izgradnja optičnih po
vezav za potrebe Policije: sklopi od 3
do 16,
– podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 319,250.000
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izgradnja LAN infrastrukture na
objektih PA Tacen
1) Kratek opis: izgradnja LAN infrastrukture – strukturiranega ožičenja na objektih
Policijske akademije Tacen v Tacnu. Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.00.00-4, glavni besednjak dodatni
predmet(-i): 29.23.12.00-9, 31.15.40.00-0,
31.21.45.00-4, 31.22.43.00-5.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 58,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006.
Trajanje: 90 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
izvedbo vseh del pa je 90 dni od pričetka
del. Naročnik bo izbranega ponudnika o možnem pričetku del obvestil najmanj 30 dni
pred pričetkom del.
Sklop št. 2
Naslov: Izgradnja LAN infrastrukture na
objektih CO Gotenica
1) Kratek opis: izgradnja LAN infrastrukture – strukturiranega ožičenja na objektih
Centra za oskrbo Gotenica v Gotenici. Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.00.00-4, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 29.23.12.00-9, 31.15.40.00-0,
31.21.45.00-4, 31.22.43.00-5.
3) Količina ali obseg: o�������������������
bseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 41,250.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006.
Trajanje: 90 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za izvedbo vseh del pa je 90 dni od pričetka del.
Izbrani ponudnik mora pričeti z deli najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Sklop št. 3
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objekti MNZ, PU Ljubljana in MZZ
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objekti MNZ, Štefanova 2, Ljubljana,
PU Ljubljana, Prešernova 18, Ljubljana in
MZZ, Prešernova 25, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«)
te povezave v obdobju 2 let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za izvedbo vseh del pa je 45 dni od pričetka del.
Izbrani ponudnik mora pričeti z deli najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Sklop št. 4
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma MNZ in Vodovodna 93a
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektom MNZ, Štefanova 2, Ljubljana in objektom na Vodovodni 93a. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«)
te povezave v obdobju 2 let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 18,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: za-
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četek postopka oddaje: 10. 8. 2006; zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma CO Gotenica in Telekom
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektom Centra za oskrbo Gotenica, Gotenica 1, Kočevska reka in najbližjo
ATC (avtomatsko telefonsko centralo) Telekom. Predmet naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te povezave v obdobju 2 let od
izgradnje. Podrobnejši opis del in opreme
bo podan v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 29,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
začetek postopka oddaje 10. 8. 2006; zaključek gradnje 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Bežigrad
1) Kratek opis izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana
Bežigrad, Posavskega ulica 3, Ljubljana.
Predmet naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje
(»najem«) te povezave v obdobju 2 let od
izgradnje. Podrobnejši opis del in opreme
bo podan v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 7.
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Center
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana Center, Trdinova ulica 10, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«)
te povezave v obdobju 2 let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,300.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
začetek postopka oddaje 10. 8. 2006, zaključka gradnje 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 8
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Moste
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana
Moste, Tovarniška 50, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«)
te povezave v obdobju 2 let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,200.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začeteka postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 9
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Šiška
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana Šiška,
Podutiška cesta 88, Ljubljana. Predmet naročila zajema izgradnjo optične povezave
ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«)
te povezave v obdobju 2 let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV (navedite
samo številke): 19,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
začetek postopka oddaje 10. 8. 2006, zaključka gradnje 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8.
2007.

Sklop št. 10
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Vič
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana
Vič, Tbilisijska ulica 65, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«)
te povezave v obdobju 2 let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 11
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PPP Ljubljana
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PPP Ljubljana,
Grič 56, Ljubljana. Predmet naročila zajema
izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje
in upravljanje (»najem«) te povezave v obdobju 2 let od izgradnje. Podrobnejši opis
del in opreme bo podan v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 26,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 12
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in UKP Šentvid
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PU Ljubljana, UKP
Šentvid, Prušnikova ulica 51, Ljubljana.
Predmet naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje
(»najem«) te povezave v obdobju 2 let od
izgradnje. Podrobnejši opis del in opreme
bo podan v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
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dobju 2 let od izgradnje. Podrobnejši opis
del in opreme bo podan v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 22,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 16
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Postojna in PP Postojna
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Postojna, Gregorčičev drevored 3, Postojna in PP Postojna, Kolodvorska cesta 3b, Postojna.
Predmet naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje
(»najem«) te povezave v obdobju 2 let od
izgradnje. Podrobnejši opis del in opreme
bo podan v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV:: 5,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 31.35.00.00-4.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: začetek postopka 10. 8. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt, PSF
0515.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
�����������������
si/mf/slov/index.htm,
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
�����������������
si/mop/,
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
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Ocenjeni stroški brez DDV: 22,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 13
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PP Maribor 1.
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Maribor, Maistrova
ulica 2, Maribor in PP Maribor 1, Vošnjakova
ulica 1, Maribor. Predmet naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in
upravljanje (»najem«) te povezave v obdobju 2 let od izgradnje. Podrobnejši opis del in
opreme bo podan v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 14
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PP Maribor 2
1) Kratek opis izgradnja optične povezave med objektoma PU Maribor, Maistrova ulica 2, Maribor in PP Maribor 2, Cesta
Proletarskih brigad 75, Maribor. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«)
te povezave v obdobju 2 let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 20,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 8. 2006, zaključek gradnje: 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni
rok za izvedbo vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 15
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PPP Maribor
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Maribor, Maistrova
ulica 2, Maribor in PPP Maribor, Ptujska cesta 117, Maribor. Predmet naročila zajema
izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje
in upravljanje (»najem«) te povezave v ob-
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Ob-23023/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, v roke: Urban Kolar, tel.
01/478-18-22, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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.
1.2. Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba letalskih prevozov za leto
2006-2008.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: letalski
prevozi se bodo izvajali predvsem za območje Evrope, Rusije, Severne Afrike, Bližnjega vzhoda, severne Amerike.
Šifra NUTS: SI00.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.00.00.00-2.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve,
www.gov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
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Št. 430-146/2006/29

Javni razpisi
Blago
Št. 497/06

Ob-23011/06
Podaljšanje rokov

V javnem naročilu za nakup toaletne
konfekcije št. objave v Glasilo EU 2006/S
107-114433 z dne 8. 6. 2006 in Uradni list
RS, št. 60, Ob-16210/06 z dne 9. 6. 2006,
se spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 9. 2006 do 10. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: trajanje v dnevih: 180 dni (od
datuma določenega za sprejemanje po
nudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 9.
2006 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Ob-22746/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za »Dobava opreme za zalivanje reg«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55 z dne
26. 5. 2006, Ob-14703/06, se spremeni rok
za sprejemanje ponudb in termin za javno
odpiranje ponudb, in sicer:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj (odpiranja
ponudb): 18. 8. 2006 ob 13. uri; DARS d.d.,
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljublja
na, sejna soba klet.
DARS, d.d.
Ob-22882/06
Popravek
V javnem razpisu »Tirnica 49 E 1 trdote
1080 MPa, -R320 Cr 2.600 m; Tirnica 49 E
1 trdote 1175 MPa - R350 HT 12.000 m«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67-68
z dne 30. 6. 2006, Ob-18538/06, se spremenijo točke:
II.1.6) Tirnica 49 E 1 trdote 1175 MPa,-R
350 HT: 14.600 m
II.2.1) Tirnica 49 E 1 trdote 1175 MPa,-R
350 HT: 14.600 m
IV.3.2) 16. 8. 2006
IV.3.3) 23. 8. 2006 do 13. ure
IV.3.7.2) 29. 8. 2006 ob 12. uri
VI.5) 4. 8. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Ob-22889/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za izdelavo in
dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, št. 430-146/2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48-49 z dne
12. 5. 2006, Ob-12887/06, se spremenijo se
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 ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 16. 8. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43014606, 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: 17. 8. 2006 do
10. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 8.
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.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-283/2006/6

Ob-23073/06

Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme, št. 430-283/2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne
21. 7. 2006, Ob-21002/06, se premeni 3.
točka Priloge B za sklop 5 »Skenerji« objave
tako, da se pravilno glasi:
3) Količina ali obseg: skener A4 (SK-01)
12 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 324.000
SIT.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-22751/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta Marša-

la Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-83-10, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: iz
bira dobaviteljev za sukcesivno dobavo
medicinskih pripomočkov za hemodiali
zo in peritonealno dializo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Skladišče lekarne Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudnik bo lahko sodeloval pri izbiri
samo, če bo ponudil vse artikle iz posameznega sklopa. Okvirne vrednosti posameznih sklopov so navedene spodaj.
Sklop 1: sklop za bikarbonsko hemodializo
Ocenjena vrednost: 51 mio SIT.
Sklop 2: sklop za HF in HDF
Ocenjene vrednost: 15 mio SIT.
Sklop 3: sklop za biofiltracijo
Ocenjena vrednost: 28 mio SIT.
Sklop 4: sklop za peritonealno dializo
Ocenjena vrednost: 37 mio SIT.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 131,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nudenje
vsaj 90 dnevnega plačilnega roka.
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:
Na javni razpis po odprtem postopku za
sukcesivno dobavo blaga se lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba, samostojni podjetniki), ki svoji ponudbi predloži dokazila o
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri ima
sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma obrtno
dovoljenje za samostojne podjetnike,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti (dovoljenje upravne
enote ali obrtno dovoljenje, potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov oziroma o vpisu dobaviteljev
vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov
– promet na debelo, odvisno od prijave);
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupo-
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vanjem – ponudnik priloži pisno izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo
kot izjavo pod prisego,
4. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen
– izpis iz kazenske evidence, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje,
5. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni
dokumentaciji – pisna izjava;
6. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s prepisi države, kjer ima svoj sedež – ponudnik
predloži potrdilo Davčnega urada (DURS)
in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji
– pisna izjava;
7. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
8. da je finančno in poslovno sposoben:
ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih
šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i blokiran/i – ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali
potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/e
(potrdilo za vse odprte transakcijske račune), ki je/so izdan/i največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – pisna izjava;
10. podpisana in žigosana priloga B/1
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše izjavo;
12. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa
na katerega se prijavlja – pisna izjava;
2. da zagotavlja dobavo v 24 urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
3. da zagotavlja fiksnost cen v določenem obdobju – sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije;
4. dializatorji, dializni sistemi oziroma
ves razpisani material mora biti kompatibilen
z obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro
(AK200 Ultra S) in Hospal. Ponudnik mora
kompatibilnost (dializatorji, dializni sistemi)
izkazati z dvema mnenjema, od tega mora
biti eno mnenje Kliničnega centra – Klinični
oddelek za nefrologijo – dializni center.
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:

Št.

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – dializni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2006 ob 10.
uri, na naslov naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270
Jesenice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2006
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, 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: 2. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-22782/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si,���������
�������������������������������
internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba:
Primož Bajželj, univ. dipl. org., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/28-113-51, faks 04/28-113-01, elektronska pošta: pbajzelj@komunala-kranj.si,����
�������������������������������
internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovarniško novega bagra na kole
sih za nakladanje in sortiranje odpadkov
v drobilec odpadkov, s hidravlično dvi
žno kabino, močjo motorja ca. 100 kW.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: deponija nenevarnih odpadkov Tenetiše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava tovarniško novega bagra na kolesih za
nakladanje in sortiranje odpadkov v drobilec odpadkov, s hidravlično dvižno kabino,
vodno hlajenim diessel motorjem moči cca
100 kW, popolnim hidravličnim krmljenjem,
s štirikolesnim pogonom.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 7. 2006 in/ali konec
12. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti danega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 oziroma 90 dni od izstavitve računa ter po opravljeni dobavi in primopredaji
bagra na kolesih za nakladanje v drobilec
odpadkov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in
finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga s tehniko in delovnim
osebjem potrebnim za izvedbo naročila,
da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: strokovna usposobljenost
kadra za nabavo in servisiranje po nabavi
drobilca odpadkov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti:
1. tehnične zmogljivosti,
2. cena,
3. garancija,
4. plačilni pogoji,
5. rok dobave,
6. servisiranje.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/28-113-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za nabavo Bagra na kolesih
za deponijo nenevarnih odpadkov Tenetiše,
Kranj.«
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 ali 38 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006 in/ali 40 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 2006
ob 12. uri, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31.7.2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-22783/06
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica �����
XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Laura Komparič,
tel. ++386/1/300-98-81, v roke: Laura
Komparič, e-pošta: komerciala@dars.si,�
��������������������
faks: ++386/1/300-98-78.
������������������
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je
treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, vložišče, tel. 00386/1/300-99-67,
faks 00386/1/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– Drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: 418/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago
– nakup.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava varnostnih ograj.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28823100.
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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5,400.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: naročnik financira javno naročilo iz lasnih sredstev, v skladu z
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določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (60 dni od prejema računa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v skladu z ZJN-1 UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska draž
ba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 418/2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 20. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dokumentacija v
elektronski obliki (PDF) je brezplačna. Vsak
delovni dan od 8. do 12. po predhodnem
izvedenem plačilu na TR pri Banki Celje št.
06000-0112292446
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 150 od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 9.
2006 ob 9. uri, DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana, sejan soba klet.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
– ali je to neobvezno obvestilo: ne,
– ali so kandidati že izbrani: ne,
– ali gre za okvirni sporazum: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 7. 2006.
DARS d.d.
Ob-22784/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica ����������������������
XIV. divizije 4, 3000
Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Laura Komparič, tel. ++386/1/300-98-81, v
roke: Laura Komparič komerciala@dars.si,
faks ++386/1/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je
treba poslati ponudbe/prijave za sodelovan-

je: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, vložišče, tel. ++386/1/300-99-67,
faks: ++386/1/300-99-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– Drugo.
II.1.1) Naslov sporočila, ki ga je določil
naročnik: 404/2006.
II.1) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
(b) Blago
– nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze na
področju RS.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava osebne varovalne opreme in
službenih oblek vzdrževalcev avtocest
in pobiralcev cestnine.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
Naslov: oblačila.
1) Kratek opis: vrhnja oblačila, oblačila
odporna proti vremenskim vplivom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18220000.
Sklop št. 2
Naslov: srajce.
1) Kratek opis: srajce, majice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18321000.
Sklop št. 3
Naslov: obutev.
1) Kratek opis: zaščitna obutev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19330000.
Sklop št. 4
Naslov: dodatki.
1) Kratek opis: dodatki, kot v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17281100.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali
več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: oblačila, 2. sklop: srajce, 3.
sklop:obutev, 4. sklop: dodatki.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe - za
celotno javno naročilo: 3,900.000 SIT, za 1.
sklop: 1,300.000 SIT, za 2. sklop: 800.000
SIT, za 3. sklop: 1,450.000 SIT, za 4. sklop:
350.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: naročnik financira
javno naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo
v skladu z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (60 dni od prejema
računa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
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vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo. Pravni status-obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska druž
ba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 404/2006.
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:
21. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 6.000
SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (PDF) obliki je
brezplačna.
Vsak delovnik od 8. do 12. ure po predhodno izvedenem plačilu na TR pri Banki
Celje d.d. št. 06000-0112292446.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 9.
2006 do 9. ure, DARS d.d., Dunajska 7,
1000 Ljubljana, kletna sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.3) Dodatne informacije:
– ali je to neobvezno obvestilo: ne,
– ali so kandidati že izbrani: ne,
– gre za okvirni sporazum: ne gre za 4
sklope.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 7. 2006.
DARS d.d.
Ob-22808/06
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: Boštjan Smodek, Šmartinska 55, 1523 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktne osebe: Erika
Andrlič, Stanka Horvat in Karmen Kožar,
Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija,

Št.

tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.carina.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-57/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega razpisa je dobava in
montaža fotokopirnih strojev – multi
funkcijskih naprav ter njihovo servisno
vzdrževanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije v okviru carinskih
uradov Brežice, Celje, Dravograd, Jesenice,
Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Nova Gorica, Sežana in Generalnega carinskega urada.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 7 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik 13–15 kopij.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 2 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik/fax 13–15 kopij.
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 4 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik 16–18 kopij.
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 1 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik 20–22 kopij.
Sklop št. 05
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 2 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik 20–22 kopij.
Sklop št. 06
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
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3) Obseg ali količina: 1 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik/fax 20–22 kopij.
Sklop št. 07
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 2 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik/fax 20–22 kopij.
Sklop št. 08
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 1 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik/fax 25–28 kopij.
Sklop št. 09
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 1 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik 35–37 kopij.
Sklop št. 10
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 8 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik 40–47 kopij.
Sklop št. 11
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
2) Kratek opis: dobava in montaža fotokopirnih strojev – multifunkcijskih naprav ter
njihovo servisno vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: 1 kom. fotokopirni
stroj/tiskalnik 55–60 kopij.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope .
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: 7 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik 13–15 kopij,
– sklop 2: 2 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik/fax 13–15 kopij,
– sklop 3: 4 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik 16–18 kopij,
– sklop 4: 1 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik 20–22 kopij,
– sklop 5: 2 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik 20–22 kopij,
– sklop 6: 1 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik/fax 20–22 kopij,
– sklop 7: 2 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik/fax 20–22 kopij,
– sklop 8: 1 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik/fax 25–28 kopij,
– sklop 9: 1 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik 35–37 kopij,
– sklop 10: 8 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik 40–47 kopij,
– sklop 11: 1 kom. fotokopirni stroj/tiskalnik 55–60 kopij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 10. 2006 in konec
15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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V primeru, da ponudba ponudnika presega 30 milijonov SIT, mora ponudnik svoji
ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT. Ponudniku
ni potrebno predložiti garancije za resnost
ponudbe, če njegova ponudba ne presega
30 milijonov SIT. V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno menico za
resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini
2,000.000 SIT.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe oziroma najkasneje v 10
dneh po sklenitvi pogodbe predložil:
– garancijo v višini 2,000.000 SIT za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak pri dobavi opreme, če njegova
ponudba presega 30 milijonov SIT, oziroma
– lastno menico, bianco, podpisano
in s pečatom, z menično izjavo, v višini
2,000.000 SIT za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak pri dobavi
opreme, če njegova ponudba ne presega
30 milijonov SIT
ter
– garancijo v višini 2,000.000 SIT za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak pri servisnem vzdrževanju, če
njegova ponudba presega 30 milijonov SIT,
oziroma
– lastno menico, bianco, podpisano
in s pečatom, z menično izjavo, v višini
2,000.000 SIT za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak pri servisnem vzdrževanju, če njegova ponudba ne
presega 30 milijonov SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponujeni
plačilni rok mora biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– V preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa.
– Ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila.
– Ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– Ponudnik mora predložiti vsaj dve referenci, ki se nanašata na obdobje 2002
– 2005, v vrednosti nad 15 mio SIT brez
DDV za dela, ki so enaka predmetu javnega naročila.
– Garancijska doba za fotokopirne stroje – multifunkcijske naprave mora znašati
toliko, kolikor znaša tovarniško deklarirana življenjska doba določene vrste in tipa
opreme, izražena v mesecih od dneva prevzema stroja, po zahtevah naročnika (60
mesecev).
– Ponudnik mora v primeru izbora vsaj
še 2 leti po izteku deklarirane življenjske
dobe fotokopirnih strojev – multifunkcijskih
naprav zagotavljati naročniku originalne rezervne dele in originalni potrošni material.
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– Ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje
zadnje stanje;
1.2. za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja izdan s strani krajevno pristojnega davčnega
urada;
2. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo
poskrbeli za izpolnjevanje vseh predpisanih
pogojev za začetek opravljanja dejavnosti
(minimalni tehnični in sanitarno-zdravstveni
pogoji);
3. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve;
4.a) podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
imamo poravnane vse zapadle poslovne
obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po knjigovodskih listinah izkazano,
da je poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
5. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti nam ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo;
10. potrdilo proizvajalca ali generalnega
uvoznika (principala), s katerim ponudnik
dokazuje, da je uradni prodajalec in serviser za blago, ki ga ponuja. V primeru,
da je ponudnik generalni uvoznik (principal)
predloži podpisano in potrjeno lastno izjavo
z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo
uradni prodajalec in serviser blaga (aparatov), ki ga ponujamo na predmetnem javnem razpisu;

11. ponudba (IV. Poglavje razpisne dokumentacije);
12. izjava ponudnika (VII. poglavje razpisne dokumentacije);
13. vzorec pogodbe (VIII. poglavje razpisne dokumentacije);
14. tehnična dokumentacija za predmet
javnega naročila (katalogi).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – finančni sposobnosti ponudnika
za pravne osebe – gospodarske družbe:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe;
za fizične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni vsi pripravljeni
obrazci s strani naročnika v razpisni dokumentaciji v rubrikah »Opis kadrovske strukture«, »Zmogljivosti«, »Služba kakovosti«,
»Način upoštevanja in reševanja reklamacij« in »Reference« ter priložena tehnična
dokumentacija za predmet javnega naročila
oziroma katalogi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-57/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 12. 9. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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 15. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2006
ob 10. uri; Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
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: po sklenitvi
pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času trajanja pogodbe
odda naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu in s pogoji 84. in
97. člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Carinska uprava RS
Št. 498/06
Ob-22852/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup aparata za zunaj telesni krvni ob
tok.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.23.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
aparata za zunaj telesni krvni obtok.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
3. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi 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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega raču-

Št.

na pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
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 29. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006 ob
12. uri; komercialni sektor Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana
– sejna soba 2. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-22876/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Koper, kontaktna oseba:
Sandi Pucer Novak, Dellavallejeva 3, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-72-20, faks
05/664-72-00, elektronska pošta: sandi.pucer-novak@zd-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: 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-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištva in
opreme v nov objekt na Ljubljanski cesti
v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljanska cesta 6,
Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava, dobava in montaža na osnovi načrta
opreme in popisa opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
če ponudba presega 30 mio SIT,
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mi-
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nimalni rok za plačilo računa je 60 dni od
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni na dan, določen za predložitev
prijav;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava; potrdilo na
sme biti starejše od 30 dni na dan, določen
za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, za
ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni;
3. potrdilo sodišča, 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 ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle do dneva dviga
potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad
in carinska uprava; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je predložil BON-1 /P, oziroma, če
je samostojni podjetnik:
a) potrdilo banke, pri kateri ima odprt
TRR račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za zadnje 3
obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (potrjeno s
strani DURS); dokumenti ne smejo biti sta-
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rejši od 30 dni na dan, določen za predložitev prijav (ne velja za obrazec BON 1/P);
2. da ni dal zavajajočih podatkov;
3. da je v zadnjih treh letih dobavil tako
blago, kot je razpisano v tem javnem razpisu, za najmanj za 3 pogodbene partnerje;
4. da je sposoben izvesti pogodbo;
5. da nudi najmanj 60 dnevni plačilni rok
in da bo dostava na znani naslov naročnika;
6. da nudi fiksno ceno;
7. da bo dobavni rok v skladu z razpisom
oziroma največ 15 dni po predvidenem dnevu dobave, ki je razviden iz objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih.
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: JN-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 13. uri, sedež naročnika, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, v tajništvu.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Zdravstveni dom Koper
Ob-22878/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-40, faks 07/499-00-52,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/499-15-46, faks 07/499-00-52, elektronska pošta: ���������������������������������
vilma.zupancic@brezice.si,�������
internetni naslov: www.brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/499-15-46, faks 07/499-00-52, elektronska pošta: ���������������������������������
vilma.zupancic@brezice.si,�������
internetni naslov: www.brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 346/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kurilnega olja v količini 380.000
litrov ter dobava neosvinčenega 95 ok
tantskega goriva in dizeskega goriva v
skupni količini 18.000 litrov v obdobju od
15. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice, Artiče, Pišece,
Globoko, Bizeljsko, Kapele, Dobova, Cerklje
ob Krki, Velika Dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: dobava kurilnega olja.
3) Obseg ali količina: 380.000 v obdobju
od 15. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 9. 2006.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: Dobava neosvinčenega
95 oktantskega goriva in dizelskega goriva.
3) Obseg ali količina: skupaj 18.000 litrov
v obdobju od 15. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 9. 2006..
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava kurilnega olja v količini 380.000 litrov
ter dobava neosvinčenega 95 oktantskega
goriva in dizeskega goriva v skupni količini
18.000 litrov v obdobju od 15. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006, konec 31. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 13.30, sejna soba Občine 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: 3. 8. 2006.
Občina Brežice
Ob-22884/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža avtomatskih števcev
prometa z GSM prenosom podatkov.
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: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima
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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 zadnjega leta (2005) znaša najmanj
v višini ponudbene cene (brez DDV) (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 imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena ponudbe,
2. dodatne kategorij vozil,
3. vzdrževanje programske opreme naprav,
4. vključevanje naprav v sistem nadzora
prometa,
5. vključevanje drugih naprav v sistem
daljinskega nadzora,
6. vključevanje inštalacije obstoječega
števnega mesta,
7. garancija na števno napravo.
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 14. 9. 2006.
Cena: brezplačno.
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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: 14. 9. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2006
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 55,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-327/2006/2
Ob-22980/06
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
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo
opreme za kuhinje, št. 430-327/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava opreme za kuhinje. Javni razpis je razdeljen na petnajst sklopov, ki so
podrobneje opisani v prilogi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sektor za prehrano, stanovanjske in počitniške zadeve, oddelek za
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prehrano Ljubljana – Kotnikova, Kotnikova
ul. 8, 1000 Ljubljana – kuhinja.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: stroj za pomivanje transportne posode z vhodno in izhodno mizo.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 5,040.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: regal police.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
1,260.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: voziček inox.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 110.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: sanitarno stensko korito z
mešalno baterijo.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 90.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: parnokonvekcijska peč.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 4,000.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: napa.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 500.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
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2) Kratek opis: električna prekucna ponev.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 2 kosa, skupna
ocenjena vrednost: 2,700.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: električna friteza.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 730.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: električni štedilnik.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 960.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: plinski kotel.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 1,000.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: mikrovalovna pečica.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 530.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: hladilna omara.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 540.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: stroj za lupljenje krompirja.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 1 kos, ocenjena
vrednost: 840.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
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2) Kratek opis: vozički za prevoz termoportov.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 4 kosi, ocenjena
vrednost: 360.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: GN posode s pokrovi, 20
kosov in GN pokrovi 80 kosov.
Podrobnejši opis opreme je naveden v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
1,500.000 SIT z DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 10. 11. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava opreme za kuhinje, ki obsega
naslednje sklope:
Sklop 1 – Stroj za pomivanje transportne
posode z vhodno in izhodno mizo
Sklop 2 – Regal police
Sklop 3 – Voziček inox
Sklop 4 – Sanitarno stensko korito z
mešalno baterijo
Sklop 5 – Parnokonvekcijska peč
Sklop 6 – Napa
Sklop 7 – Električna prekucna ponev
Sklop 8 – Električna friteza
Sklop 9 – Električni štedilnik
Sklop 10 – Plinski kotel
Sklop 11 – Mikrovalovna pečica
Sklop 12 – Hladilna omara
Sklop 13 – Stroj za lupljenje krompirja
Sklop 14 – Vozički za prevoz termoportov
Sklop 15 – Posode s pokrovi
Ocenjena vrednost: 20,160.000 SIT z
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 10. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
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.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo, potrdilo o nekaznovanju.
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: 430-327/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 9. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43032706, 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: 11. 9. 2006 do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 12. 9. 2006
ob 12. 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) 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, kot jih določa 97. člen
ZJN-1-UPB1.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-22996/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana
Prelič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-95-01, elektronska pošta:
mirjana.prelic@bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Rene Tarmon, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-91-57, faks 01/251-55-16, elektronska pošta: rene.tarmon@bsi.si,������������
�������������������������������
internetni
naslov: www.bsi.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 54.40-0289/06-MKo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stroj za štetje in ugotavljanje pristnosti
kovancev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.00.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša
14,170.000 SIT oziroma 59.130,36 EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Naročnik bo zahteval tudi 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: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina ponudnikov ali ponudnik s podizvajalci,
mora biti ponudba izdelana skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,

Št.

– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojo dejavnostjo ali v zvezi s podkupovanjem in ni vpisan v kazensko evidenco,
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja v zvezi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje ponudnikovega delovanja; 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke za socialno varnost 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,
– bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnja tri leta in potrdila poslovnih bank, ki
vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– redno poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ostalo, navedeno v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. dobavni rok,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
54.40-0289/06-MKo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije na poravnalni račun
Banke Slovenije 01000–00000100090, sklic
05 312709226-2500, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
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 30. 10. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju
ponudb, se bodo morali izkazati s pisnim
pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s
strani ponudnikove odgovorne osebe (tudi
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2006
ob 13. uri, Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Banka Slovenije
Št. 961-12/2006

Ob-22999/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-56-61, faks 01/474-52-12, elektronska pošta: ����������������������������������
natasa.polanc@zpiz.si,������������
internetni
naslov: www.zpiz.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: 961-12/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava potrošnega materiala za tiskalni
ke in magnetne enote.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
– Celje, OE Celje, Gregorčičeva 5a,
– Celje, OE Celje, Trg celjskih knezov 6,
– Koper, OE Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, OE Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, OE Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, OE Murska Sobota,
Kocljeva 12 d,
– Murska Sobota, OE Murska Sobota,
Kocljeva 9,
– Nova Gorica, OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, OE Novo mesto, Novi
trg 9,
– Ravne na Koroškem, OE Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Velenje, OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova 7,
– Ptuj, OE Maribor, Izpostava Ptuj, Trstenjakova ulica 9,
– Jesenice, OE Kranj, Izpostava Jesenice, C. Maršala Tita 73,
– Trbovlje, OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Ul. Sallaumines 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.70.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 54 različnih artiklov potrošnega materiala za tiskalnike in magnetne enote.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,100.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Stran

6522 /

Št.

85-86 / 11. 8. 2006

2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
2,100.000 SIT, ki mora veljati še 20 dni po
preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen po posamezni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
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: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN – 1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma 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:
1. podatki o finančnem stanju ponudnika:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada)..
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti po-
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godbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
2. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
3. Izjava ponudnika o dobavi blaga na
naročnikove lokacije.
4. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da zagotavlja rok dobave največ 10 dni
od prejema naročilnice.
5. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da zagotavlja največ 10 dnevni rok za
rešitev reklamacije od prejema pisnega obvestila o reklamaciji.
6. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da so vsi ponujeni artikli, ki so predmet
javnega naročila (razen pribor za magnetne
trakove), artikli istega proizvajalca, kot je
oprema, za katero se razpisani artikli uporabljajo, in so originalno embalirani.
7. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da bo na poziv naročnika sproti in na
stroške ponudnika poskrbljeno za odvoz in
ustrezno ekološko hrambo oziroma uničenje praznih, uporabljenih, okolju škodljivih
tonerjev in kartuš.
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: 961-12/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 9. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma v pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 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 31. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2006
ob 12.00, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
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:
Ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču
ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak
dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.

Jože Rangus, Direktor sektorja za pravne in splošne zadeve.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-23002/06
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.
01/543-81-00, faks 01/230-22-24, elektronska pošta: info@ztm.si,��������������������
��������������������������������
internetni naslov:
www.ztm.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.
05/907-56-00, faks 05/907-56-09, 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.
05/907-56-00, faks 05/907-56-09, elektronska pošta: ������������������������������������
info@praetor.si,��������������������
internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 09/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava aparatov za avtomatsko pripra
vo krvnih komponent.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod RS za transfuzijsko
medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 6 kompletov aparatov za avtomatsko
pripravo krvnih komponent s pripadajočo
opremo,
– 1 komplet nadzorni računalnik,
– 1 komplet programska aplikacija,
– 1 komplet spremljajoče storitve postavitve, usposabljanja in tehnične in strokovne
pomoči pri izdelavi protokolov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo 90
dni od roka za oddajo ponudb.
Izbrani ponudnik bo moral predložiti finančna zavarovanja, skladno z določili pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od dneva uradnega prejema računa, ki se
izstavi po končnem prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru da kandidat nastopa
s partnerji mora predložiti pogodbo o izved-
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bi predmeta javnega naročila (partnerska
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:
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. ponujena oprema (aparat za avtomatsko pripravo krvnih komponent, ki ga ponuja
ponudnik) je bila v zadnjih treh letih od objave razpisa dobavljena in nameščena pri treh
kupcih (ne glede na to kdo jo je dobavil – referenca se nanaša na ponujeno opremo);
5. ponudnik ima za opremo, ki jo ponuja, s proizvajalcem oziroma principalom
opreme, ki je predmet ponudbe, sklenjeno
veljavno pogodbo oziroma dogovor za prodajo in podporo;
6. skladnost ponujene opreme s specifikacijo. Vzdrževalni pogoji kot so zahtevani
v obrazcu A-7 »ponudba in predračun«; minimalni garancijski rok 12 mesecev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1) Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 2) Veljaven izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence; v primeru da
ponudnik takega dokazila ne bo predložil
bo naročnik štel, da je s podpisom ponudbe
podal lastno izjavo, da ga za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet ponudbe, ne potrebuje;
Ad 3) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 5) Kopija veljavne pogodbe s principalom oziroma proizvajalcem ponujene
opreme ali: listina, s katero je izkazana poslovna povezava (dogovor o dobavi), iz katerega je razvidna podpora principala oziroma proizvajalca za razpisan posel.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 4) Razvidno iz obrazca A-4 prijava
(posebno dokazilo ni zahtevano);
Ad 6) Razvidno iz obrazca A-10 »specifikacije« in A-7 »ponudba in predračun«
(posebno dokazilo ni zahtevano); Ponudnik
za ponujeno opremo predloži tehnično dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– skupna ponudbena cena (največ 90
točk),
– doba garancije (največ 10 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN B 09/06.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: Razpisna dokumentacija je v elektronski obliki brezplačno na voljo na: http://www.praetor.si (rubrika Javna naročila, pri tej oznaki naročila) ali na zahtevo preko e-mail naslova:
info@praetor.si.���������������������������
Ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega dne po
objavi javnega naročila, vsak delovni dan od
8. do 12. ure po predhodni najavi po telefonu 05/907-56-00 na naslovu: Praetor d.o.o.,
Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 10.15, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Ob-23003/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: SŽ
– Železniška tiskarna Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/231-15-70, faks
01/431-62-82.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Paljk,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
�������������������
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
�������������������
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup rabljenega tiskarskega ofset stroja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup rabljenega tiskarskega ofset stro
ja znamke Heindelberg SORM-Z.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hladilniška pot 28, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.56.12.10-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Nakup rabljenega tiskarskega ofset stroja
znamke Heindelberg SORM-Z, v formatu
520 x 740 mm, s skupnim številom odtisov
manj kot 30.000.000, število barvnih agregatov – 2, letnik izdelave od 1995 dalje.
Ocenjena vrednost znaša 25 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 30. 9. 2006, konec
15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 brezobrestnih dni po uradnem
datumu prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba
mora biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami iz RD.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: Izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– ponudnik ni smel biti kaznovan in ne
sme biti vpisan v kazensko evidenco pri
Ministrstvu za pravosodje,
– ponudniku v zadnjih petih letih ni smela
biti izrečena pravnomočna sodba za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, ali drug
postopek katerega posledica in namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke za socialno varnost,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke ali
bank,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP in potrdilo poslovne banke
ali bank,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora ponuditi tiskarski ofset
stroj znamke Heidelberg SORM-Z,
– tiskarski stroj mora ustrezati tehničnim
zahtevam naročnika,
– ponudnik mora zagotoviti demontažo,
prevoz, montažo in zagon tiskarskega ofest
stroja pri naročniku,
– ponudnik mora zagotoviti servisne storitve v času garancijskega roka,
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– ponudnik mora imeti reference s področja javnega naročila,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ustreznost naročnikovim tehničnim
zahtevam je izločilni kriterij in pogoj,
– cena,
– leto izdelave,
– število odtisov,
– garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 9. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 69/06,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2006 do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 13.30, SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana
d.d., Hladilniška pot 28, 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: 6. 8. 2006.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
Št. 671-4/2006-5400
Ob-23078/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Dušan Verbovšek, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/426‑58‑60, faks
03/426‑58‑62, elektronska pošta: druzbene.
dejavnosti@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.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN-1/06-B-LG/DV; šifra
zadeve: 671-4/2006-5400-LG/DV.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža zunanjih igral za po
trebe otroškega igrišča v športnem parku
Golovec v Celju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Športni park na Golovcu v Celju.
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 obsega dobavo in montažo 5 različnih in raznovrstnih tipov zunanjih igral v
skupni vrednosti do 24,000.000 SIT (brez
DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 8. 2006, konec 23. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe (vključno z DDV),
– Izjava banke, da po ponudniku v zvezi
s predmetnim javnim razpisom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– 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: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil
pogodbo samo z enim izvajalcem. V primeru
skupnega nastopa mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopu, iz katere je
razvidno, kdo je nosilec posla in sklenitelj
pogodbe ter kakšna so medsebojna razmerja pogodbenih strank.
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: izbira najugodnejšega ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavna registracija – dokazilo pristojnega organa o registraciji dejavnosti ponudnika,
– veljavno dokazilo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti – izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo, da ponudnik v zadnjih 5 letih
ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet tega javnega razpisa,
– potrdilo, da proti ponudniku ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– izjava o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov in prispevkov ter drugih obveznih dajatev ali poslovnih
obveznosti s strani pristojnih organov,
– BON-1/P in BON 2.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– certifikati, prospektni in opisni paterial
za ponujeno blago,
– seznam in potrjene reference dobav
blaga, ki so predmet tega javnega razpisa
za obdobje zadnjih 3 let – pogoj najmanj 3
dobave blaga,
– izjava ponudnika, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko, tehnično in finančno sposoben izvesti javno naročilo.
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 – 75%,
2. rok dobave – 15%,
3. kvaliteten servis in vzdrževanje – 5%,
4. garancija na material – 5%.
Podrobnejša razdelitev meril je v razpisni
dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: šifra:�
�������
671-4/2006-5400-LG/DV;
št.
JN:
1/06-B-LG/DV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 8. 2006, cena:
10.000 SIT (brez DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
012110100002855 s sklicevanjem na številko 28 75108-20007130001-2006 s pripisom
za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2008 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2006
ob 12. uri, Mestna občina Celje, sejna soba
Oddelka za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9/II, 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: 7. 8. 2006.
Mestna občina Celje

Gradnje
Št. 430/27-10/06

Ob-23027/06

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7.
2006, za izvedbo JN »Rekonstrukcija zdravstvenega doma v Kranjski Gori« po odprtem postopku, je naročnik Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1b, v skladu z določili
77. člena Zakona o javnih naročilih – uradno
prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 36/04) (v
nadaljevanju: ZJN-1 – UPB1), izdal odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
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Naročnik bo, v skladu s 1. točko tretjega
odstavka 20. člena ZJN – 1 – UPB1, oddal
javno naročilo po postopku s pogajanji.
Občina Kranjska Gora
Št. 351-260/2005

Ob-23013/06

Podaljšanje roka
V javnem razpisu po odprtem postopku
za »Ureditev obvozne ceste Drnovo od km
0+000 do km 0+654 (1. etapa I. faze)«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76-77
z dne 21. 7. 2006, Ob-20752/06, se zaradi
spremembe razpisne dokumentacije spremenijo naslednje točke:
IV.3.4.) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do
10. ure.
IV.3.8.) Pogoji odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb dne 16. 8. 2006 ob
12. uri, Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
sejna soba »E«.
Občina Krško
Št. 430-252/2006

Ob-22809/06

Popravek
V zvezi z javnim naročilom št. 06/321353
– nadaljevanje sanacije objekta Krekov trg
10, objavljenim v Uradnem listu RS, št.
73-74 z dne 14. 7. 2006, Ob‑20350/06, se
spremeni:
Točka objave IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 8.
2006 do 9.45.
Točka objave IV.3.7.2) Javno odpiranje
ponudb bo 29. 8. 2006 ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za
finance, Službe za javna naročila, 1. nadstropje, soba 103, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Ob-22919/06
Popravek
V javnem razpisu »adaptacija in novogradnja Osnovne šole Kuzma, I. faza
v l. 2006, II. faza v l. 2007 in III. faza v
l. 2008«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 76-77/2006-5767 z dne 21. 7. 2006,
Ob-20778/06, se popravi IV.3.3) točka in se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006.
Občina Kuzma
Št. 430-0012/2006
Ob-22758/06
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: Pavel Perhavec, Občina Vipava Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.
05/364-34-10, faks 05/364-34-12, elektronska pošta: obcina.vipava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1
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 Grad
Lanthieri EŠD 818 «.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila: gradnje,
gradbena dela, sanacije in restavratorska
dela.

Št.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430 – 0012/2006.
II.1.6) Opis / predmet javnega naročila:
Grad Lanthieri EŠD 818.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vipava.
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 25. 9. 2006, konec 30. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B) ekonomsko najugodnejša ponudba,
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430 – 0012/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 28. 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: 18. 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: 18. 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.
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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 poslano: 1. 8. 2006.
Občina Vipava
Št. 0066/2006
Ob-22759/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž
Cerar, Stari trg 1, 1225 Lukovica, Slovenija,
tel. 01/729-63-00, faks 01/729-63-13, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si,
internetni naslov: www.lukovica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž Cerar, Šentvid pri
Lukovici 16, 1225 Lukovica, Slovenija, tel.
01/729-63-16, faks 01/729-63-19, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si,����
��������������������������������
internetni naslov: www.lukovica.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž Cerar, Šentvid pri Lukovici 16, 1225 Lukovica, Slovenija, tel.
01/729-63-16, faks 01/729-63-19, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si,����
��������������������������������
internetni naslov: www.lukovica.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušitev dela objekta, obnova obstoječe
ga dela in gradnja prizidka k POŠ Bla
govica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Blagovica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): šifra ravni: 5; šifra kategorije: F45.21 Splošna gradbena dela,
(SKD,2002).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popis
del je v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 2. 10. 2006 in /ali konec
31. 5. 2007.
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 plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila, navedena v drugem odstavku 42. člena Zakona o javnih naročilih, o
izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti iz prvega odst. 42. člena Zakona o
javnih naročilih,
2. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (da ni bil kaznovan za dejanje
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v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; dokazilo: seznam najpomembnejših gradenj v zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe,
2. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi; dokazilo: izobrazbene in
strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje ter
kvalifikacije oseb, ki bodo vodile izvedbo
gradnje,
3. izjava s katero zagotavlja vsaj 50% lastnih (ne tujih) gradbenih delavcev za gradbena dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZG –1–UPB).
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 25. 8. 2006 do
12. ure. Drugače v času uradnih ur.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: za prevzem razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu na naš račun. Znesek
30.000 SIT nakažete na transakcijski račun 01268 – 0100001517, sklic na številko
713000-713001 – Občina Lukovica, Stari
trg 1, 1225 Lukovica. Pred prejemom razpisne dokumentacije boste oddali naslednje
podatke:
– uradni naziv prejemnika,
– uradni naslov,
– davčno številko oziroma identifikacijsko številko za zavezance davka na dodano
vrednost,
– zakoniti zastopnik,
– številko telefona ali mobitela,
– številko faksa in
– E-naslov.
Na podlagi prvih treh podatkov vam
bomo izstavili račun. Razpisno dokumentacijo vam bom vročili najkasneje v štirih
dneh od prejema plačila in zgoraj navedenih
podatkov. Vročitev dokumentacije je lahko
osebna, po pošti, faksu ali E-naslovu.
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 31. 5. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 2006
ob 13. uri, Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Občina Lukovica
Št. 0068/2006
Ob-22760/06
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 Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž
Cerar, Stari trg 1, 1225 Lukovica, Slovenija,
tel. 01/729-63-00, faks 01/729-63-13, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si,
internetni naslov: www.lukovica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž Cerar, Šentvid pri
Lukovici 16, 1225 Lukovica, Slovenija, tel.
01/729-63-16, faks 01/729-63-19, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si,����
��������������������������������
internetni naslov: www.lukovica.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž Cerar, Šentvid pri Lukovici 16, 1225 Lukovica, Slovenija, tel.
01/729-63-16, faks 01/729-63-19, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si,����
��������������������������������
internetni naslov: www.lukovica.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Vodohram Žirovše 200 m3 – nova grad
nja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žirovše.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): šifra ravni: 5; šifra kategorije: F45.21 Splošna gradbena dela,
(SKD,2002).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popis
del je v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 4. 10. 2006 in /ali konec
30. 4. 2007.
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 plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila, navedena v drugem odstavku 42. člena Zakona o javnih naročilih, o
izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti iz prvega odstavka 42. člena Zakona
o javnih naročilih,
2. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; dokazilo: seznam najpomembnejših gradenj v zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe,
2. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi; dokazilo: izobrazbene in
strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje ter

kvalifikacije oseb, ki bodo vodile izvedbo
gradnje,
3. izjava s katero zagotavlja vsaj 40% lastnih (ne tujih) gradbenih delavcev za gradbena dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZG –1–UPB).
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 25. 8. 2006 do
12. ure. Drugače v času uradnih ur.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: za prevzem razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu na naš račun. Znesek
15.000 SIT nakažete na transakcijski račun 01268 – 0100001517, sklic na številko
713000-713001 – Občina Lukovica, Stari
trg 1, 1225 Lukovica. Pred prejemom razpisne dokumentacije boste oddali naslednje
podatke:
– uradni naziv prejemnika,
– uradni naslov,
– davčno številko oziroma identifikacijsko številko za zavezance davka na dodano
vrednost,
– zakoniti zastopnik,
– številko telefona ali mobitela,
– številko faksa in
– E-naslov.
Na podlagi prvih treh podatkov vam
bomo izstavili račun. Razpisno dokumentacijo vam bomo vročili najkasneje v štirih
dneh od prejema plačila in zgoraj navedenih
podatkov. Vročitev dokumentacije je lahko
osebna, po pošti, faksu ali E-naslovu.
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 30. 4. 2007 oziroma do konca
gradnje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 12. uri, Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Občina Lukovica
Ob-22768/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kobarid, kontaktna oseba: Jana Fratina, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija,
tel. 05/38-99-216, faks 05/38-99-211.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: EDIL inženiring d.o.o.
Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-30-350,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta:
em_edil.inzeniring@siol.net.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIL inženiring d.o.o. Nova
Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl.
inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, elektronska pošta: em_edil.
inzeniring@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kobarid, kontaktna oseba: Jana Fratina,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija, tel.
05/38-39-216, faks 05/38-39-210.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EM/K-D-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija ceste Kobarid–Drežnica-2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta Kobarid–Drežnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija vozišča, odvodnjavanje, oporni zidovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006 in/ali konec
29. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija 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: 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: skladno z 42. členom ZJN-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-UPB1. 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: EM/K-D-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št:
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno na sedežu podjetja EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, ob predhodni najavi vsak
delovni dan med 9. in 10. uro.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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; Občina Kobarid, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Občina Kobarid
Št. 430-87/2006
Ob-22778/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Alenka Kavčič, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-74-00, faks 01/478-74-20, elektronska pošta: ���������������������������������
gp.gs@gov.si,��������������������
internetni naslov:
http/www.gov.s./mop/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: izvedba ukrepov za sana
cijo onesnaževanja s svincem v Črni na
Koroškem z asfaltiranjem makadamskih
cestišč in utrjenih površin.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Občine Črna
na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisane gradnje sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali dni 60 od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1% od
ponudbene vrednosti,
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za dobro izvedbo posla v višini 2%
od ponudbene vrednosti,
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za dokazovanje
pravnega statusa:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
Dokazilo – priloga 1 ponudbe:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo – priloga 2 ponudbe:
– 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.
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo – priloga 3 ponudbe:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
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 kateri koli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima
sedež.
Dokazilo – priloga 4 ponudbe:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (potrdilo pristojnega sodišča, da
ponudnik ni v stečaju, prisilni poravnavi ali
likvidaciji).
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;
Dokazilo – priloga 5 ponudbe:
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da ima ponudnik poravnane davke.
Pogoji za dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti:
6. stopnja finančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v
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preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in: v zadnjih 6
mesecih ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti;
Dokazilo – priloga 6 ponudbe:
– obrazec BON, iz katerega je razvidno
zadnje bilančno stanje in da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni
imel blokiranih poslovnih računov in na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti. Obrazec mora biti
aktualen (izkazovati mora stanje tekočega
ali preteklega meseca).
Pogoji za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti:
7. ponudnik mora izkazati vsaj dve referenci, podobni predmetu javnega naročila po istovrstnosti in obsegu. Referenci ne
smeta biti starejši od petih let (relevanten
je datum končnega prevzema) pred objavo
razpisa. Referenca šteje za podobno, če gre
za rekonstrukcijo istovrstnega predmeta javnega naročila (GOl dela – rekonstrukcija komunalnih vod). Referenca šteje za podobno
po obsegu, če je njena vrednost vsaj enaka
vrednosti ponudbe brez DDV;
Dokazilo – priloga 7 ponudbe:
– če so bili kupci naročniki po ZJN-l,
mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki
ga izda in podpiše pristojni organ.
– če kupci niso bili naročniki po ZJN-l,
potrdilo potrdijo ti kupci. Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava o času in
kraju izvršitve dela.
Potrdilo (ali izjava) mora, ne glede na
to, kdo ga izda, vsebovati: datum izvedbe
(obdobje izvajanja od podpisa pogodbe do
končnega prevzema), pogodbeno vrednost
brez DDV, potrdilo dajalca reference, da je
bil predmet naročila dobro oziroma kakovostno opravljen (opravljen skladno s pogodbenimi določili), navedbo kontaktne osebe
dajalca reference in kontaktnega telefona,
kraj izvedenih del, datum izdaje reference
ter podpis dajalca reference.
8. vodja projekta mora biti redno zaposlen pri ponudniku ter izpolnjevati pogoje za
odgovornega vodjo del pri Inženirski zbornici Slovenije. Vodja projekta je že bil vodja
uspešno zaključenega podobnega projekta (GOl dela – rekonstrukcija komunalnih
vod).
Dokazila – priloga 8 ponudbe:
Za dokazovanje redne zaposlitve:
– kopija pogodbe o zaposlitvi ali kopija
relevantne strani delovne knjižice.
Za dokazovanje usposobljenosti vodje
projekta:
– ustrezna listina, ki jo izdaja Inženirska
zbornica Slovenije.
9. skladnost ponujenih del z zahtevami
iz specifikacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki po
zakonu potrebuje garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije,
če je ta daljši). Izvedbeni rok: 120 dni po
podpisu pogodbe (rok uvedbe v delo je 7
dni po podpisu pogodbe). Ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov, kapacitet
in opreme za izvedbo razpisanega posla.
V primeru partnerske (konzorcijske) ponudbe mora biti priložena pogodba o skupnem
nastopanju, iz katere je razvidno najmanj
kdo je poslovodeči partner, preko katerega
se izvedejo plačila in ki v imenu konzorcija
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podpiše ponudbo in pogodbo ter kdo od
partnerjev je odgovoren za posamezna dela
v ponudbi.
Dokazilo – priloga 9 ponudbe:
– posebna dokazila v tej točki niso potrebna (razen pogodbe o skupnem nastopanju v primeru partnerskih ponudb, ki se
priloži kot priloga 9).
Ponudnik s podpisom ponudbe potrdi, da
se strinja z navedenimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Zakon o lokalni samoupravi.
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.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje najkasneje do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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: 2. 8. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-22779/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba:
Mateja Konajzler, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-227,
faks 07/81-61-210, elektronska pošta:
mateja.konajzler@obcina-sevnica.si,�������
internetni naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0044/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: iz
gradnja brvi Šmarčna–Breg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevnica.
Šifra: NUTS: SI006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.14-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT, izstavljena v skladu z vzorcem garancije;

– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro
izvedbo v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– dokazila, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega za zakon a
dovoljenje potrebno;
– dokazila, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– dokazila, 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, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je povprečni letni promet
ponudnika v letu 2005 enak ali večji od
200,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– dokazilo, da je v zadnjih petih letih izvedel najmanj eno delo s področja izgradnje
mostov v vrednosti več kot 50,000.000 SIT
brez DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0044/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave v Ur. l. RS pri kontaktni osebi Mateji
Konajzler. Pri dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID
št. za DDV – po faksu 07/81-61-210 na TRR
Občine Sevnica, št. 01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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
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ponudbe: do 15. 10. 2006 ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2006
ob 10. uri, sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe desno).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Občina Sevnica
Ob-22780/06
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. 03/56-55-700, 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: NR-BIRO Niko Rostohar
s.p., kontaktna oseba: Niko Rostohar, Jevšnikova 28, 1412 Kisovec, Slovenija, tel.
041/643-861, faks 03/56-72-361, elektronska pošta: nr-biro@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Zagorje ob Savi C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
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 s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija kulturnega doma Mlinše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagorje ob Savi – KS
Mlinše.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: predvidoma koncem avgusta 2006 in zaključek: oktober 2006.
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: v
letu 2006 do 3,7 mio SIT po situacijah z
min. 90-dnevnim rokom, preostanek se zagotavlja kot predobremenitev proračuna za
leto 2007 pod pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Št.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost,ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
Dokazila: za družbe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
fotokopija priglasitvenega lista (dokumenti
ne smejo biti starejši od 60 dni od datuma
oddaje ponudbe).
2. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s poslovanjem in s podkupovanjem ali zaradi takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila:
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje-kazenska evidenca, da v preteklih petih letih pred objavo
naročila, ponudnik ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj (dokument ne sme biti starejši
od 60 dni od datuma oddaje ponudbe),
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja v
zadnjih petih letih niso bili pravnomočno obsojeni oziroma vpisani v kazensko evidenco
(obrazec iz razpisne dokumentacije),
3. ponudnik mora sprejemati vse pogoje razpisne dokumentacije in ne sme dati
zavajajočih podatkov;
Dokazilo: potrjena obrazca izjav ponudnika (obrazca iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, drug postopek, katerega namen
je prenehanje poslovanja ali ni bil uveden
katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
Dokazilo: originalno potrdilo pristojnega
organa iz sodne ali druge enakovredne evidence (dokument ne sme biti starejši od 60
dni od datuma oddaje ponudbe).
2. ponudnik mora imeti poravnane dav
ke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne
izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe,
3. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, do podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov pa mora imeti
poravnane vse zapadle poslovne in finančne
obveznosti;
Dokazila:
– BON-1 in BON-2 (dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe),
– originalno potrdilo pristojne poslovne
banke, ki vodi ponudnikov poslovni račun,
da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran (dokument ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudb),
– potrjen
obrazec
izjave
ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov s prilogo - mnenjem
pooblaščenega revizorja (obrazec iz razpisne dokumentacije),
– izpolnjen in potrjen obrazec izjave ponudnika o plačilnih pogojih (obrazec iz razpisne dokumentacije).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora izpolniti seznam
najvažnejših izvedb gradenj;
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije, podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
2. ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju najmanj eno osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
skladno s 77. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04) in razpolagati z zadostnim
številom strokovnih delavcev, potrebnih za
izvedbo naročila;
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije s priloženimi dokazili o delovnem razmerju in izobrazbi za odgovornega vodjo
del.
3. izkazati mora zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet naročila
skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04);
Dokazilo: fotokopija zavarovalne police
ali lastna izjava pod kazensko in materialno
odgovornostjo o sklenitvi tovrstnega zavarovanja.
4. razpolagati mora z ustrezno strojno
mehanizacijo za izvedbo del;
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba (podrobnosti, merila in vrednotenje v razpisni
dokumentaciji).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. avgusta 2006,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro na oddelku za družbene dejavnosti na sedežu
Občine Zagorje ob Savi.
Cena: 12.000 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo o nakazilu zneska 12.000 SIT na račun
proračuna 01342-0100018358 pri Banki
Slovenije.
Ogled projekta je možen vsak delovni
dan po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 24. 8. 2006 do
13. 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: min. 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 13.30 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Občina Zagorje Ob Savi
Št. 430-0011/2006
Ob-22781/06
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,
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kontaktna oseba: Pavel Perhavec, Občina Vipava Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.
05/364-34-10, faks 05/364-34-12, elektronska pošta: obcina.vipava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1
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 Otroški
vrtec Vipava«.
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 – 0011/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Otroški vrtec Vipava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vipava.
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 20. 9. 2006, konec 1. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B) ekonomsko najugodnejša ponudba,
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430 – 0011/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 25.000 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: 12. 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.
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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: 12. 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: 31. 7. 2006.
Občina Vipava
Ob-22812/06
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, tel. 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:
ureditev ceste Ribnica (Gorenjska, Šol
ska), G2-106/0263.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0263 cesta G2-106
Žlebič–Kočevje.
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: 480 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko

evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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
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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 4. 9. 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: 4. 9. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
380,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-22813/06
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 G1-3/369
Črenšovci in G1-3/322 Črenšovci–Dolnji
Lakoš (kratkoročni ukrepi NA G1-3).

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 322 cesta G1-3
Črenšovci–D. Lakoš in odsek 0369 cesta
G1-3 Črenšovci.
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: 31. 10. 2006 od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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).
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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 4. 9. 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: 4. 9. 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: 4. 9. 2006
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
70,000.000 SIT.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-22814/06
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:
II. etapa gradnje OBVO Kostanjevica,
R2-419/1205.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1205 cesta R2-419
Šentjernej–Križaj.
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: november 2009 od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
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postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 9. 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: 4. 9. 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: 4. 9. 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
535,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-22856/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, Krško, 8270 Slovenija, v roke: Matjaž Pirc, tel. +386 (0)7/498-12-77, +386
(0)7/498-12-75, e-pošta: matjaz.pirc@krsko.si, faks +386 (0)7/49-81-276.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture
Krško polje-vodovod Drnovo-Brege.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja
– izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Krško
polje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: iz
gradnja komunalne infrastrukture Krško
polje-vodovod Drnovo-Brege.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231300-8.
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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: 50,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
do 30. 3. 2007.
III.l.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,

Št.

– 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: 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: 354-29/2006
O604.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije, 30. 8. 2006 ob
10. uri.
Dokumentacija se plačuje: da; 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: 30. 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 30. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 8.
2006 do 12. ure, Občina Krško, sejna soba D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 8. 2006.
Občina Krško
Št. 303

Ob-22857/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, kontaktna oseba: Simona Kovačič, Minarikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-28-42,
faks 02/462-23-07, elektronska pošta:
simona.kovacic@mb-lekarne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova lekarne Tabor z dobavo in mon
tažo opreme za lekarno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.52.12-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedbena dela obsegajo:
A) odstranitvena in rušitvena dela,
B) gradbena dela,
C) montažna dela,
D) obrtniška dela,
E) elektroinstalaterska dela,
F) strojno instalaterska dela,
G) posebna dela,
H) lekarniška oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 30. 9. 2006 in konec
16. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Izbran izvajalec bo
moral ustrezno garancijo izročiti naročniku
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti. Garancijo
bo moral izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji. Rok trajanja garancije mora biti
en dan daljši kot bo garancijski rok, ki bo
določen v pogodbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
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Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. Da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika, da sprejema
razpisne pogoje.
6. Da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež, ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. Da nudi najmanj 60‑dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
2. Da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del (brez posebnih del in lekarniške opreme)
izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 30% (brez posebnih
del in lekarniške opreme) del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
3. Da je ponudnik v zadnjih treh letih že
izvajal obnovitvena dela v javnih zdravstvenih zavodih in predloži ustrezno potrdilo.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in potrdilo naročnika
4. Da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 3. objektov v zadnjih treh
letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
5. Da je ponudnik sposoben delo opraviti
v dogovorjenem roku 75 dni.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe.
6. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
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Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
7. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
8. Da ima poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev.
Dokazilo: izjava ponudnika o poravnanih
obveznostih do podizvajalcev.
9. Da ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvalalci.
Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce
le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo:seznam ponudnikovih podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o graditvi objektov,
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2006.
Cena: 18.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01270-6030275190, odprt pri UJP Slovenska Bistrica s pripisom »razpisna dokumentacija – obnova lekarne Tabor«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2006 do
12. ure.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 13. uri; v sejni sobi 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: 4. 8. 2006.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Ob-22859/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si,���������
�������������������������������
internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Kobentar, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-19, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: mkobentar@komunala-kranj.si,�
�����������������������������
internetni naslov: www.komunala-kranj.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.1.1) 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: 8/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije, obnova vodovo
dnega omrežja in cest na območju Prim
skovo – sever.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
kanalizacije za komunalne odpadne vode,
obnova vodovodov in cest za več ločenih
delov na območju Primskovo – sever med
cesto Staneta Žagarja in nadvozom nad avtocesto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: leto 2006 in 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij. Rok plačila 60 dni od uradnega prejema
pri naročniku s strani nadzornega organa
potrjene situacije, 10% plačila po opravljeni
primopredaji del. Rok plačila 60 dni od uradnega prejema končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora biti ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo,
razpolagati s tehniko in delovnim osebjem,
potrebnim za izvedbo naročila, mora biti registriran in imeti dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila ter imeti poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja
o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o zavarovanju odgovornosti
za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o strojih in napravah s
katerimi bodo izvedli javno naročilo.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 29. člen Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS,
št. 102/04).
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije – Gradnja kanalizacije, obnova
vodovodnega omrežja in cest na območju
Primskovo – sever«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2006 ali 39 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 11. 2006 ali 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 143
Ob-22875/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Kristina Marinič, Trg svobode 23,
5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/39-81-200,
faks 05/398-12-23, elektronska pošta:
obcina.kanal@obcina-kanal.si,������������
internetni
naslov: http://www.obcina-kanal.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-03/2006.

Št.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: iz
gradnja kanalizacijskega omrežja naselja
Ložice – 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ložice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Nova gradnja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: po podpisu pogodbe oziroma
uvedbe v delo.
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 v višini
5% ocenjene vrednosti naročila, izdano s
strani banke.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60. dan od dneva uradno prejetega računa,
ki je izstavljen po opravljeni storitvi in potrjen
s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnosti, katere predmet je razpis,
– izpis iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, da ima ponudnik dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno,
– potrdilo, ki izkazuje, da ponudnik zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ni bil pravnomočno obsojen in izjavo ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in poslovanjem,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom, ki ga izda pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005,
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled, ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu
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s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v RS,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
– izjava ponudnika o izvedbi storitve na
naročnikovih lokacijah,
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– referenčna lista ponudnika s katero izkaže vsaj tri reference, podobne predmetu
tega javnega razpisa in niso starejše od
petih let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Kanal ob Soči, št. 01244-0100014236 pri
Banki Slovenija, s pripisom: javni razpis kanalizacija Ložice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Pri postopku odpiranja
ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo
predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2006
ob 10. uri, Sejna soba Občine Kanal ob
Soči.
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: 3. 8. 2006.
Občina Kanal ob Soči
Ob-22879/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Beltinci, kontaktna oseba: Janez Senica, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, Slovenija,
tel. 02/541-35-35, faks 02/541-35-70, 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev kolesarske steze ob regionalni
cesti Beltinci-Lipa.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Beltinci do naselja Lipa.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kolesarske steze ob regionalni cesti
Beltinci-Lipa v dolžini 2450 m in obojestranskega pločnika v Beltincih skupne dolžine
630 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: investicija se bo izvajala v letu
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih in končne situacije z rokom 60 dni od
potrditve s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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: KOST – 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 9. 2006, cena:
18.000 z DDV SIT.
Pogoji in način plačila: Virmansko plačilo
na TRR št. 01202-0100011541 pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 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: 19. 9. 2006
ob 12. uri, V sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Občina Beltinci
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Št. 430-0034/2006
Ob-22881/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba: Aleš
Otorepec, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, tel. 03/818-17-00, faks
03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@
rogaska-slatina.si, internetni naslov: www.
rogaska-slatina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija LC št. 356070 v Rogaški
Slatini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: LC št. 356070 v Rogaški
Slatini (območje Kidričeve ulice).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50 500, 50 502.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija zajema preplastitev ceste v okvirni
dolžini 1180 metrov, sanacijo poškodovanih pločnikov, izgradnjo novega priključka,
ureditev odvodnjavanja in ostala v razpisni
dokumentaciji opredeljena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 9. 2006 in/ali konec
27. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb,
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti bo
predložil ob sklenitvi pogodbe),
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo v višini 5% pogodbene vrednosti bo
predložil ob primopredaji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljena dela plačeval na osnovi situacij, izstavljenih v višine stopnje gotovosti
del, naročnik pa jih bo plačeval v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije, ob upoštevanju določil ZIPRS0607 (Ur. l. RS, št. 116
z dne 22. 12. 2005), podrobneje v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne

uradne evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),
– izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04),
– izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije,
– ��������������������������������������
izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izjava o popolnosti ponudbenih cen,
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava o izdaji garancije za odpravo
napak v garancijski dobi,
– ���������������������������������
minimalni plačilni rok je 60 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih,
– izjava po odredbi o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0034/2006.
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: 6. 9. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006 ob
10.30, sejna soba Občine Rogaška Slatina,
I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška
ulica 2, Rogaška Slatina.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-22896/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerknica, kontaktna oseba: Samo
Mlinar, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
Slovenija, tel. 01/70-90-610, 01/70-90-620,
faks 01/70-90-633, elektronska pošta:
samo.mlinar@cerknica.si, internetni naslov:
http://www.cerknica.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:
predmet javnega naročila je izgradnja I. faze
kanalizacije s čistilno napravo Grahovo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Grahovo, Občina Cerknica.
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:
– 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).
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 pri sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila. V dokaz izpolnjevanja tega pogoja mora ponudnik predložiti:
– Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
– Izpisek iz sodnega registra podjetij
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb). Izpisek mora
biti v originalu ali fotokopija potrjena s strani
notarja.

Št.

– Za samostojnega podjetnike posameznike (fizične osebe):
– Potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada Republike Slovenije (dokazila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja ponudb). Potrdilo
mora biti v originalu, ali potrjeno s strani
notarja.
– Redni izpisek iz sodnega registra
podjetij, če podjetje ustreza merilom za srednje oziroma velike družbe. (Dokazila ne
smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.) Potrdilo mora biti v originalu, ali potrjeno s strani notarja.
2. Ponudnik mora imeti 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, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo mora biti predloženo v originalu
oziroma kot fotokopija, če ta ni starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
3. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije ali drug postopek katerega posledica ali namen je 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
ponudnik sedež.
Potrdilo izda Okrožno sodišče. Poleg potrdila Okrožnega sodišča ponudnik predloži
tudi »Lastno izjavo« pod materialno in kazensko odgovornostjo v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo mora biti predloženo v originalu
oziroma kot fotokopija, če ta ni starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
4. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Oddelek za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Priloženo mora biti v originalu oziroma notarsko overjeni fotokopiji, če ta ni starejša od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudnik mora predložiti tudi »lastno izjavo« pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zardi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
5. Potrdilo, da ponudniku v zadnjih 5 letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni
bila izdana pravnomočna sodba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
6. Potrdilo, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
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v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora dokazati, da je ekonomsko finančno sposoben, t.j. da v preteklih 6
mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad poslovnega računa,
– Za pravne osebe (gospodarske družbe):
1. Obrazca BON- 1 in BON-2, ki ju izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, s tem da ponudnik
na dan pred sestavitvijo in v zadnjih 6. mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokumenta morata vsebovati podatke za
zadnje bilančno obdobje.
2. Mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilnih disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
3. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle od dneva oddaje ponudbe (skladno s
6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99, 64/01).
– Za fizične osebe (samostojne podjetnike):
1. Podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS.
2. Mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
3. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki
po potrjevalo, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle
do dneva oddaje ponudbe (skladno s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99, 64/01).
4. Izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
5. Izjavo ponudnika, da bo poravnal svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v enakih rokih plačil,
kot so določeni v pogodbi o prevzemu del.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
2. Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora dokazati, da razpolaga
z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostnimi,
kar dokazuje:
Seznam najvažnejših zgrajenih objektov v zadnjih petih letih (Razpisni obrazec
št. 4):
– Vsaj na treh objektih v vrednosti del
posameznega objekta najmanj 50 mio SIT
(z DDV) od vključno 1. 1. 2001 dalje z datumom sklenjene pogodbe z naročnikom.
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Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec
4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen. Za objekte,
katerih investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdilo ni potrebno priložiti.
Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe,
in sicer:
1. Vodja razpisnih del (Razpisni obrazec
št. 5).
2. Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo
imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
Pogoji:
– Odgovorni vodja razpisnih del ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in je vodil
nizke gradnje v zadnjih 5 letih (Razpisni
obrazec št. 5a) kot sledi:
Kar dokazuje z dokazili o vpisu v imenik
včlanjenih podjetij in strokovnjakov pri inženirski zbornici, fotokopija diplome, strokovni izpit, delovna knjižica (razpisni obrazec
št. 5b).
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:
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena in reference:
1. cena – 95 točk,
2. referenca – 5 točk,
Skupaj – 100 točk
Cena se obračuna v % po naslednji formuli:
100% = 95 točk
najnižja cena
cena % = ----------------------- x 100
ponujena cena
Reference:
Vsaka referenca nad 50 mio SIT (brez
DDV) v zadnjih 5 letih prinese 1 točko. Ponudnik lahko pridobi največ 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 9. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom ali položnico na transakcijski račun
01213-0100002563, Občina Cerknica, pri
UJP Postojna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 9. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 2006
ob 12. uri, Občina Cerknica, Cesta 4. maja,
Cerknica.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na naslovu Občina Cerknica, Cesta 4. maja,
Cerknica, tel. 01/70-90-610 ali 01/70-90-620
pri Samu Mlinarju, na osnovi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki bodo
prispela najpozneje 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo po-
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sredovani vsem, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Občina Cerknica
Ob-22897/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljubno, kontaktna oseba:
Franjo Naraločnik, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija, tel.
03/839-17-70, faks 03/584-14-15, elektronska pošta: obcina@ljubno.si.
�����������������
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-10/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija ceste: lokalna cesta Rast
ke–Grega; odsek št. 1 Rastke–Detmar;
Relacija Mlini–Tratnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Rastke; Občina
Ljubno.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija ceste v dolžini 2750 m, ki obsega:
– ureditev odvodnjavanja cestnega telesa,
– izgradnjo opornih in podpornih zidov,
– izvedbo zgornjega ustroja vozišča in
ureditev bankin.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala ob delni zapori ceste. Predvideni rok trajanja gradnje
september–oktober 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,500.000
SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi
v višini 5% pogodbene vrednosti, ki jo bo
izbrani izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev; plačilo 60. dan.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti - potrdilo sodišča o re-

gistraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen - potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni šteto, od datuma oddaje
ponudbe;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež - potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila - izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh banke, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e)).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal podobna dela v vrednosti najmanj
30 mio SIT in ima priporočilo o strokovni in
kvalitetni izvedbi del – izjava ponudnika;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča ustrezno izobrazbo in ustrezne reference (vodenje 3. objektov v zadnjih petih letih)
– izjava ponudnika;
– da bo dela izvedel v rokih, s pravili
stroke in navodilu strokovnega nadzora in
da ima zadostne kapacitete za izvedbo del
– izjava ponudnika;
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev, seznam predvidenih podizvajalcev;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delavnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da:
– Zakon o graditvi objektov;
– Zakon o cestah;
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
– posebne gradbene uzance.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na
TRR: 01262-0100019077 s pripisom »Razpis Cesta Planina«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2006 do 10. ure
ali 36 dni od odposlanja obvestila vsak delavnik med 8. in 12. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2006
ob 11. uri; sejna soba, Občina Ljubno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Občina Ljubno
Ob-22899/06
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 – PREP R3-717/5614 Can
kova.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 5614 cesta R3-717
Cankova–Gerlinci.
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: 31. 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
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu).
Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih
tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah
za javne ceste (dokazila: izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi
specifikacijami za javne ceste; izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila).
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju)
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika)
Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu)
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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 4. 9. 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: 4. 9. 2006 do 11. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
32,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-22914/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogašovci, kontaktna oseba: Marija Saje,
Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, Slovenija,
tel. 02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: ��������������������������
Obcina.rogasovci@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občinska uprava Občine
Rogašovci, kontaktna oseba: Marija Saje,
Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci, Slovenija,
tel. 02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: Obcina.rogasovci@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občinska uprava Občine Roga-
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šovci, kontaktna oseba: Marija Saje, Sveti
Jurij 15a, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel.
02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: Obcina.rogasovci@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Občinska uprava Občine Rogašovci,
kontaktna oseba: Marija Saje, Sveti jurij 15a, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel.
02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: Obcina.rogasovci@siol.net.
��������������������������
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0006/2006-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in obnova cestišč lokal
nih cest in javnih poti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Rogašovci: Lokacija po specifikaciji cestni odsekov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji odsekov JP.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: takoj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 8. 2006 in/ali konec
20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po ZJN-1UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti ter ostali pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri; Občinska uprava občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Občina Rogašovci
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Ob-22924/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
1000 Slovenija, v roke: Alenka Smrekar, tel.
00386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si��
���������������,
faks 00386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.mju.gov.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).
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana, 1000 Slovenija, glavna pisarna
– vložišče, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si,����������������������������
faks 00386/1/478-86-49, 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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba del vodovodnega priključka
z objekti na projektu Mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
– izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: središče ob Dravi.
Šifra: NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba del vodovodnega priključka z
objekti na projektu Mednarodni mejni
prehod Središče ob Dravi: rezervoar za
požarno vodo s črpališčem, odsek vodo
voda od tovarne Droga-Kolinska do MMP
Središče ob Dravi.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.24.00.00-1.
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: izvedba del vodovodnega priključka z objekti na
projektu Mednarodni mejni prehod Središče
ob Dravi: rezervoar za požarno vodo s črpališčem, odsek vodovoda od tovarne Droga-Kolinska do MMP Središče ob Dravi.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe je 4,750.000 SIT z veljavnostjo do
vključno 27. 12. 2006,
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,

ki to urejajo: naročnik bo potrjene zneske
nakazoval na transakcijski račun izvajalca,
60. dan od dneva uradnega prejema situacije.
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;
Dokazilo:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe): izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (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;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da
ponudnik lahko opravlja dejavnost (veljavno
dovoljenje).
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
Dokazili: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen
za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko
evidenco) (največ 3 mesece);
in izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(največ 3 mesece).
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (največ
3 mesece).
5. 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:
5.1 ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji: potrdilo, ki ga izda davčni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež (največ 3 mesece).
5.2 ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji: potrdilo, ki ga izda davčni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke in
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druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež (največ 3 mesece)
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 (največ tri 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 datuma revizorjevega
poročila za predmetni razpis;
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(Ur. l. 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, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev
ponudb.
2. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
Dokazilo: obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom
za predložitev ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati najmanj dve
(2) kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli (vodovodni priključek
z objekti), zaključeni v zadnjih 5 letih pred
oddajo ponudbe v znesku nad 90,000.000
SIT z DDV;
Dokazilo: ponudniki priložijo potrdilo
končnega/ih naročnika/ov gradbenih del v
zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe v zvezi
z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstna dela: vodovodni priključek
z objekti), z zneskom, datumom in nazivi
končnega/ih naročnika/ikov (priložen obrazec),
Opombe: 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, ne bo upoštevana pri
ugotavljanju usposobljenosti ponudnika!
Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi.
2. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04 in 14/2005).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
8.1.4. kadrovski pogoji:
1. ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte, skladno s
77. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04 in
14/05).

Št.

Dokazili: fotokopija potrdila o vpisu v
imenik pri pristojni poklicni zbornici ali izpis
s tiskalnikom iz računalniške baze Inženirske zbornice Slovenije, dostopni na spletni
strani Inženirske zbornice Slovenije
in strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: 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: ODVISD-34/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije 22. 9. 2006 do
9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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 27. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 9.
2006 ob 13. uri, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, 6. nadstropje,
sejna soba.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija Dunajska 54, Ljubljana, 1000 Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat,
Služba za javna naročila, Tržaška cesta
21, Ljubljana, 1000 Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si,����������������������������
tel. 00386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/, faks
00386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-22928/06
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
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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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena dela – izdelava nasutja na
MMP Dragonja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja;
– izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Dragonja.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela – izdelava nasutja na MMP
Dragonja, št. zadeve: 430-169/2006, evid.
št. JN.: ODNASDRAG-35/2006.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.23-3.
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:
1 mesec od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini: 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
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;
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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 mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja. Revizorsko poročilo ne sme biti starejše od 15
dni pred dnem oddaje ponudbe.
Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa.
Dokazilo:
Obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom za predložitev ponudbe.
Ponudnik mora imenovati odgovornega
vodjo del 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:
Življenjepis (CV) osebno podpisan in z
žigom potrjen s strani ponudnika.
Diploma o zaključku študija.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
po ZGO.
Potrdilo o vpisu v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS ali ZAPS.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
100,000.000 SIT z DDV.
Dokazila:
Ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov gradbenih del v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela), z zneskom, datumom in
nazivi končnega/ih naročnika/kov (priložen
obrazec).
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Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet 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.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: 430-169/2006,
zap. št. JN: ODNASDRAG-35/2006.
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: 22. 9. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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 20. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 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
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.gov.si,�������������������
faks 01/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-22979/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž.
grad., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: ������������������������
dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Kanalizacija Petrovče-vzhod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Naselje Petrovče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
kanalizacije: dolžina gravitacijske kanalizacije znaša 580 m in tlačne kanalizacija 390
m. Sestavni del kanalizacije je tudi črpališče
iz AB jaška DN 1500.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 11 mesecev (od oddaje naročila); začetek: september 2006, dokončanje I.
faze: november 2006, II. faze avgust 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,200.000 SIT,
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti,
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42. člen in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1, 42.a člen in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42.a
člen in razpisno dokumentacijo.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi
predloženega potrdila o plačilu materialnih
stroškov v višini 15.000 SIT, na transakcijski
račun št. 06000-0045266125 odprt pri banki
Celje d.d., s pripisom: javni razpis za izvedbo kanalizacije Petrovče – vzhod. Priloženo
mora biti tudi potrdilo o registraciji ter davčna številka podjetja. Razpisno dokumentacijo prejme ponudnik po predhodni najavi.
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.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo pooblastila oddali
pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 12. uri, JKP Žalec, Nade Cilenšek 5,
Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Ob-22981/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Območna obrtna zbornica Koper, kontaktna oseba: Elide Laginja, Staničev trg 1,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/613-90-12,
05/613-90-00 ali 041/725-120, elektronska
pošta: Elide.laginja@ozs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Območna obrtna zbornica Koper,
kontaktna oseba: Elide Laginja, Staničev trg
1, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/613-90-00
ali 041/359-123, faks 05/627-19-17, elektronska pošta: elide.laginja@
��������������������������
ozs.si�����
ali
ŠOUP, tel. 041/359-123.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Območna obrtna zbornica
Koper, kontaktna oseba: Elide Laginja,
Staničev trg 1, 6000 Koper, Koper, Slovenija, tel. 05/613-90-00, elektronska pošta:
elide.laginja@ozs.si�����������������������
ali ŠOUP, Pristaniška
3, 6000 Koper.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Območna
obrtna zbornica Koper, kontaktna oseba:
Elide Laginja, Staničev trg 1, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 05/613-90-00.
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: 418/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončanje gradnje poslovnega prosto
ra z zimskim vrtom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gortanov trg 15, 6000
Koper, pritlični poslovni prostor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, skupina 500, 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila; začetek 1. 10. 2006 do 3. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

Št.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila v roku 60 dni od potrditve
situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, za obrtnike priglasitev na davčnem
uradu.
Potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev- ne
starejše od 3 mesecev.
Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Referenčno listo potrjeno s strani investitorjev z navedbo gradnje-prenove vsaj enega poslovnega prostora v zadnjih treh letih
v vrednosti nad 20,000.000 SIT.
Seznam podizvajalcev.
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. 9. 2006.
Cena 15.000 SIT.
Valuta: pred prevzemom dokumentacije.
Znesek je potrebno poravnati na transakcijski račun Območne obrtne zbornice
Koper, št. 10100-0035170352.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do
11.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 12. uri; Območna obrtna zbornica Koper,
Staničev trg 1, Koper – sejna 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: 4. 8. 2006.
Območna obrtna zbornica Koper
Ob-22988/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
po pooblastilu št. 35414-31/2006, z dne
24. 7. 2006 Ministrstvo za okolje in prostor:
Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože
Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče, Slovenija, tel. 03/568-08-00,
faks 03/568-08-23, elektronska pošta:
info@radece.si,�������������������������
������������������������
gospodarstvo@radece.si,�
internetni naslov: www.radece.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu nad stanovanjsko hišo
Bervar v Svibnem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Svibno – Občina Radeče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del: 15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGO ter drugi
podzakonski predpisi (posebne gradbene
uzance, (Ur. l. SFRJ, št. 18/77).
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 – 90%,
– reference – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu
Občine Radeče.
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Cena: 7.200 SIT. Cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu zneska na podračun
št. 01299-0100003393 pri UJP Žalec, ident.
št. za DDV: 50643720.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Radeče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Po pooblastilu št. 35414-31/2006,
z dne 24. 7. 2006
Ministrstvo za okolje in prostor:
Občina Radeče
Ob-22994/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Prasnic, Koroška
cesta 37/b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-11-66, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: tomaz.prasnic@kp-velenje.si.
����������������������������
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: R-08/06-V (Vodovodni
sistem Vinska Gora II. faza – odseki 11, 12
in 12A).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: iz
gradnja projekta Vodovodni sistem Vin
ska Gora II. faza (odseki 11, 12 in 12A).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: KS Vinska Gora, Mestna
občina Velenje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.502.502-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvesti
je potrebno vodovodni sistem Vinska Gora
II. faza:
– odsek 11 v dolžini 2700 m,
– odsek 12 v dolžini 3590 m,
– odsek 12A v dolžini 430 m in
– sanacijo ceste v dolžini 280 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od 13. 10. 2006 do 28. 9. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 13. 10. 2006, konec
28. 9. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% razpisane vrednosti del,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali fizične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da je finančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ima vsaj tri reference o
izvedenih delih v zadnjih petih letih, ki se
nanašajo na gradnjo vodovodnega omrežja
v višini 60,000.000 SIT in na gradnjo ceste
v višini 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: R-08/06-V.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 9. 2006, cena:
16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o., št.: 02426-0012997176, sklic na št.
105810/TP/V.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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 15. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2006
ob 12. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-23016/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba:
Ana Bercko, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, Slovenija, tel. 03/800-15-00,
03/800-15-13, faks 03/800-15-15, elektronska pošta: obcina@bistricaobsotli.si, internetni naslov: www.bistricaobsotli.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba: Ana Bercko, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica
ob Sotli, Slovenija, tel. 03/800-15-00,
03/800-15-13, faks 03/800-15-15, elektronska pošta: obcina@bistricaobsotli.si.
��������������������������
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba: Ana Bercko, Bistrica ob Sotli
17, 3256 Bistrica ob Sotli, Slovenija, tel.
03/800-15-13, faks 03/800-15-15, elektronska pošta: obcina@bistricaobsotli.si,
ana.bercko@bistricaobsotli.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba: Ana Bercko,
Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, Slovenija, tel. 03/800-15-13, faks 03/800-15-15,
elektronska pošta: ���������������������������
obcina@bistricaobsotli.si��,
ana.bercko@bistricaobsotli.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: adaptacija in dozidava OŠ Bistrica ob Sotli.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija in dozidava OŠ Bistrica ob
Sotli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: adaptacija in dozidava
OŠ Bistrica ob Sotli.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: september 2006 in/ali
konec: september 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti razpisanih del,
– izjava banke, da bo izdala garancijo
za kvaliteto in pravočasno izvedbo del v
pogodbenem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– izjava banke, da bo izdala garancijo
za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
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S pogodbo bo naročilo prevzel glavni
izvajalec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev za posamezne vrste del, ki jih mora
navesti v ponudbi.
Če ponudnik nastopa v ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o
skupnem nastopanju pri tem javnem naročilu. Predmetni dokumenti so sestavni del
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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da so poravnani davki in prispevki v
skladu s predpisi države,
– da je ponudnik ekonomsko in finančno
sposoben
– da je primerno strokovno in tehnično
usposobljen in razpolaga s potrebno mehanizacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
– potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja – potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb in ga izda pristojno sodišče,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke v skladu s predpisi države – potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca uspeha in bilanca stanja za
leto 2004 in 2005 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če je ponudnik po zakonu
zavezank reviziji). Če posluje manj kot 2
leta, predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja,
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika(BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo) – potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda Agencija RS za javnopravne
evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvajanja podobnih del za preteklo obdobje 3 let s podpisanimi referencami,
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– seznam podizvajalcev ter zahtevane
izjave in potrdila,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnostih izvedbe javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisna dokumentacija se lahko prevzame
vsak dan med 8. in 12. uro na občinski upravi ob predložitvi potrdila o vplačilu.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR:
01349-0100004241 s pripisom – Adaptacija
in dozidava OŠ Bistrica ob Sotli.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 2006
ob 13. uri; sejna soba občine Bistrica ob
Sotli.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Občina Bistrica ob Sotli
Ob-23025/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vojnik, kontaktna oseba: Vesna Poteko, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-06-30, faks 03/780-06-37, elektronska pošta: vesna@vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: 1. faza sanacije plazu pod
stanovanjskim objektom Majcen v Trnovljah
pri Socki.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. faza sanacije plazu pod stanovanjskim
objektom Majcen v Trnovljah pri Socki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedb: Trnovlje pri Socki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkop
zemeljskega jarka globine 4 m (delno z razpiranjem), izdelava globinskih drenaž, izdelava kamnite zložbe in betonske zložbe
- kamniti oporni zid, planiranje in regulativna
obdelava površin.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala v mesecu
septembru in oktobru 2006.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pravna ali fizična oseba. Ostalo razvidno iz dopisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija za izvajanje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz dopisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT oziroma 41,73 EUR.
Pogoji in način plačila: gotovina, na TRR
Občine Vojnik 01339-0100003082.
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: do zaključka del ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 12. uri, sedež Občine Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 8. 2006.
Občina Vojnik
Št. 430-1614-1/2006-441
Ob-23028/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Žužemberk,
kontaktna oseba: Dare Pucelj, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel.
07/388-51-80, faks 07/388-51-81, elektronska
pošta: �������������������������������
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si,�
internetni naslov: www. zuzemberk.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-1614/2006-441.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in prizidava zdravstvene
postaje Žužemberk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žužemberk, Jurčičeva
ul. 32.
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 obrtniško instalaterska dela – podrobneje v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del 1. 10. 2006 in konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti,
– originalna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti,
– originalna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene vrednosti.
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: 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:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo,
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 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
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
5. da predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune, s podatki o njegovi
solventnosti, ki morajo hkrati vsebovati tudi
zagotovilo, da račun ponudnika v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran, oziroma, da je
vključno do dneva sestavitve obrazca št. dni
blokade enako 0,
6. da predloži izjavo v skladu s 5. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
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7. da predloži izjave vseh svojih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, da ima do njih pravočasno
poravnane vse zapadle obveznosti oziroma
v primeru, da podizvajalcev nima, ponudnik
poda pisno izjavo, da ponudnik ne bo imel
podizvajalcev,
8. da predloži seznam in potrjene reference s strani naročnikov gradbenih in obrtniško – instalacijskih del.
Pogoj za priznanje sposobnosti ponudnika je, da je v letih 2003, 2004, 2005 in
2006 opravil vsaj dve podobni naročili, pri
čemer mora biti pogodbena vrednost posameznega javnega naročila nad 100 milijonov tolarjev brez DDV. Naročnik bo pri
ugotavljanju sposobnosti in vrednotenju po
merilih upošteval samo potrjene reference
v originalu,
9. da izpolni, žigosa in podpiše vzorec
pogodbe, da sprejme navodila za izdelavo
ponudbe in sprejme pogoje iz razpisne dokumentacije,
10. da predloži izpolnjen p�����������
redračun s
popisom del in materiala,
11. da predloži izjavo ponudnika o
nezavajajočih podatkih,
12. da predloži izjavo v skladu s 54.
členom Zakona o javnih naročilih,
13. da kot podjetnik predloži obrazec
BON-1/P ali kot samostojni podjetnik obrazec BON – 1/SP za leto 2005, iz katerega
mora biti razvidno, da v letu 2005 ni izkazal
izgube iz poslovanja in da je bilo število
dni blokad transakcijskih računov v preteklih
6 mesecih, vključno do dneva sestavitve
obrazca enako 0,
14. Da predloži izjavo, da je skladno z
zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko
in finančno sposoben izvesti zadevno javno
naročilo,
15. da predloži obrazec predstavitve ponudnika,
16. da predloži izpolnjen obrazec ponudbe,
17. da predloži krovno izjavo ponudnika,
18. da predloži izpolnjen obrazec o
odpravi računskih napak in dodatnih pojasnilih,
19. da predloži poročilo revizorja, da ima
ponudnik po svojih knjigovodskih izkazih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov,
20. da predloži spisek zaposlenih in
drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor
kakovosti izvedenih del.
V primeru ugotovljene nenamerne napake med vsebino objave javnega razpisa
v Uradnem listu in vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila
naročnika, so merodajne navedbe iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov-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) Vsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2006 do
9. ure.

Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na št. podračuna EZR:
01303-0100015568 pred dvigom razpisne
dokumentacije, z navedbo naslova in prevzemnika razpisne dokumentacije ter s pripisom »razpisna dokumentacija – zdravstvena postaja«.
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 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 12. uri, Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk, sejna dvorana v
pritličju stavbe.
IV.4) Dodatne informacije: Dare Pucelj, tel. 07/388-51-90, mob. 041/324-708,
e-mail: dare.pucelj@zuzemberk.si, vsak
dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Občina Žužemberk

Storitve
Ob-22761/06
Razveljavitev
Naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je na podlagi Sklepa Državne revizijske komisije za
revizijo postopkov javnih naročil, razveljavljen postopek javnega razpisa za oddajo
javnega naročila storitev po odprtem postopku: upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov v letu 2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/06, z dne
24. marec 2006, Ob-8490/06 in Uradnem
glasilu Evropskih skupnosti, številka objave
2006/S 58-060588, z dne 24. marec 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-22926/06
Popravek
V javnem razpisu objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76/77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21183/06 z oznako javnega naročila
JN-05-S/2006 za javno naročilo za izvedbo
prevzemov in izročitev stanovanj kupcem na
lokacijah Poljane I, II. faza, Tacen, Kamnik
in Maribor, se v obrazcu A-10 pod postavko
Zahtevano za sklop 2 Tacen črta besedilo
»oprava meritev«, v obrazcu A-5 pod pogoji
št. 10 doda besedilo: »Pogoj ne velja za
sklop 2 Tacen«.
Druge določbe razpisne dokumentacije
ostanejo nespremenjene.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 430-16/2006/32-0032076 Ob-23074/06
Popravek
Pri javnem naročilu »Pilotsko testiranje
elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku po sistemu GNSS/CN«, ob-
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javljenem v Uradnem listu RS, št. 74, z dne
14. 7. 2006, je potrebno spremeniti točke, ki
so navedene v nadaljevanju.
1. IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: namesto datuma
29. 8. 2006 je potrebno vnesti datum 5. 9.
2006, pri čemer čas ostane nespremenjen,
in sicer 11. ura.
2. IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: namesto datuma 29. 8. 2006 je potrebno vnesti
datum 5. 9. 2006, pri čemer čas ostane
nespremenjen, in sicer 12. ura. Prav tako
ostane nespremenjen kraj, in sicer sejna
soba 501 (5. nadstropje) Ministrstva za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
Ministrstvo za promet
Št. 42/2006
Ob-22547/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Upravna enota Novo mesto, kontaktna oseba: Jože Kastelic, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-140,
faks 07/39-39-103, elektronska pošta:
ue.novomesto@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Upravna enota Novo mesto,
kontaktna oseba: Jože Kastelic, Kettejev
drevored 3, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-39-140, faks 07/39-39-103, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Upravna enota Novo mesto,
kontaktna oseba: Jože Kastelic, Kettejev
drevored 3, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-39-140, faks 07/39-39-103, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Upravna enota Novo mesto, kontaktna oseba:
Jože Kastelic, Kettejev drevored 3, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-140,
faks 07/39-39-103, elektronska pošta:
ue.novomesto@gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor izvajalca čiščenja poslovnih pro
storov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Upravna enota Novo mesto, Defranceschijeva ulica, Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
s predračunom, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 11. 2006, konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: izjavo, da bo ob podpisu pogodbe predložil
bianco menico z menično izjavo v višini 5
(petih) odstotkov pogodbene vrednosti za
obdobje enega leta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z vzorcem pogodbe, ki je sestavni 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: pogodba.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2006
ob 13. uri; Upravna enota Novo mesto, Kettejev drevored 3, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Upravna enota Novo mesto
Ob-22749/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogašovci, kontaktna oseba: Marija Saje,
Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, Slovenija,
tel. 02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: ��������������������������
obcina.rogasovci@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občinska uprava Občine
Rogašovci, kontaktna oseba: Marija Saje,
Sveti Jurij 15, 9262 Rogašovci, Slovenija,
tel. 02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: obcina.rogasovci@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občinska uprava Občine Rogašovci, kontaktna oseba: Marija Saje, Sveti Jurij 15, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel.
02/558-84-03, faks 02/557-16-07, elektronska pošta: obcina.rogasovci@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) 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: 430-0005/2006-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi šolskih otrok v Občini Rogašov
ci za šolsko leto 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Rogašovci.
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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: točne
relacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponujene vrednosti ponudbe javnega
naročila,
– bančna garancija ali denarni depozit v
višini 10% od ponujene vrednosti ponudbe
javnega naročila, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je od 30 do 60 dni od izstavitve računa
za tekoči mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje po posebnem
zakonu potrebno,
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da ponudnik nudi 30-60dnevni plačilni
rok od izstavitve računa za tekoči mesec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– osebe, ki bodo izvajale storitev, morajo
imeti licenco za opravljanje prevozov oseb,
– izjava, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz
učencev,
– izjava, da ponudnik zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– izjava, da bo ponudnik dosledno upošteval urnik prevozov,
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o oznakah in opremi
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki oseb, s katerimi
se vozijo skupine otrok,
– izjava, da je ponudnik seznanjen z relacijami in urnikom prevozov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu,
Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila
in vozniki oseb, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o oznakah in opremi vozil,
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s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: do 30. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 13. uri; v prostorih občinske uprave občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006,
Občina Rogašovci
Št. 260-3/06-3
Ob-22762/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Jerneja Fišer, dr. med., spec. mikrobiolog (tel. št. 05/33-01-182); za ekonomska
vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.
(05/33-01-550); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/33-01-580),
Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks
05/33-01-554, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Pravna služba, kontaktna oseba: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, 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.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 25-Priloga 1B in 27-Priloga 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”zdravstveno-higienski
nadzor, mikrobiološke preiskave in emisijski
monitoring odpadnih vod” (št.: 260-3/06).
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za izvajanje
storitev zdravstveno higienskega nadzo
ra, mikrobioloških preiskav in emisijske
ga monitoringa odpadnih vod za obdo
bje enega leta skladno s specifikacijo
predmeta javnega naročila, kot je podan
v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno naročilo.
Kratek opis predmeta javnega naročila:
III. mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin,
IV. biološki nadzor sterilizacijskih postopkov in kontrola sterilnosti krvi,
V. storitve zdravstveno higienskega nadzora,
VI. monitoring odpadne vode v objektih
SB v Šempetru in Stari gori,
VII. verifikacijske dejavnosti v sistemu
HACCP v obratih za proizvodnjo živil,
VIII. verifikacijske dejavnosti v sistemu
HACCP z usposabljanjem zaposlenih,
IX. ��������������������������������
vodenje evidenc in poročanje za
opravljenje storitve,
X. druge storitve po posebnem naročilu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih
borcev 13/a in Oddelek za predšolsko invalidno mladino, Liskur 23, Rožna Dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji glede na posamezno razpisano
storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 12 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik
unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu,
bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi
pogodbe v desetih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% od pogodbene vrednosti aplikacije
sistema, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz
razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za

dobro izvedbo posla mora veljati za ves čas
trajanja pogodbe plus en dan.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za dobro izvedbo posla mora veljati do zaključka
izvedba predmeta javnega naročila vendar
najdalj za obdobje enega leta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačilo storitev izvajal mesečno. Storitve,
opravljene v tekočem mesecu, zapadejo v
plačilo 15. dan v naslednjem mesecu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek iz sodnega oziroma davčnega registra,
– priloga 1) mora biti razvidna registracija
za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje za razpisano dejavnost (dovoljenje
– priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za
opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga
glede na veljavno zakonodajo in način opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih
petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2001 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
področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen
za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– prilogi 6, 7).
B) Na področju referenc:
1. Ponudnik ima vsaj dva potrjeni referenci o tem, da ponujene storitve opravlja
najmanj v dveh javnih zavodih (kar je razvidno iz obrazca prijava-reference).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža za-
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dnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik
mora predložiti priglasitveni list DURS); ter
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga št. 3), da v preteklih petih letih pred
pričetkom tega javnega naročila delavci, ki
so registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje
(priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,
ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem,
oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila (zahtevek za pridobitev
potrdila je dostopno v elektronski obliki na
spletni strani ministrstva za pravosodje:
www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in navodila – potrdilo iz
kazenske evidence za pravne osebe – oziroma za fizične, če je pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino (priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da je
ponudil najem naprave skladno z bistvenimi
in drugimi zahtevami naročnika, določenimi
v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo (priloga št. 6)» Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
smo ponudili najem naprave skladno z bistvenimi in drugimi zahtevami naročnika,
določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št.
7), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti.
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji
ponudnik mora predložiti dokazila v skladu z
Navodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13 z
dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 s
spremembami in dopolnitvami).
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: 260-3/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2006.
Cena 5.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na podračun EZR št.: 01100-6030279058, s
pripisom RD-JN „zdravstveno-higienski nadzor, mikrobiološke preiskave in emisijski monitoring odpadnih vod“. Pri negotovinskem
plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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 zaključka izvedbe javnega
naročila.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2006
ob 10. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Splošna bolnišnica
”dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-22785/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
+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,
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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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja (-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 6a.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija.
Šifra NUTS SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zavarovanje premoženja in premoženj
skih interesov za potrebe državnih or
ganov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da:
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: požarno zavarovanje z izlivom
vode, poplave in meteorno vodo
1) Kratek opis: požarno zavarovanje z
izlivom vode, poplave in meteorno vodo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: junij 2006; trajanje:
24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: strojelomno zavarovanje
1) Kratek opis: strojelomno zavarovanje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: junij 2006; trajanje:
24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: zavarovanje vlomskih nevarnosti
in ropa
1) Kratek opis: zavarovanje vlomskih nevarnosti in ropa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: junij 2006; trajanje:
24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: zavarovanje civilne odgovornosti
1) Kratek opis: zavarovanje civilne odgovornosti
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: junija 2006; trajanje:
24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: potresno zavarovanje
1) Kratek opis: potresno zavarovanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: junija 2006; trajanje:
24 mesecev od oddaje naročila,
Sklop št. 6
Naslov: zavarovanje stekla
1) Kratek opis: zavarovanje stekla.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje junija 2006; trajanje:
24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: temeljne nevarnosti za požarno
zavarovanje
1) Kratek opis: temeljne nevarnosti za
požarno zavarovanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.61.00-5.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje junija 2006; trajanje:
24 mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih organov.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini:
Sklop 1: 7,000.000 SIT
Sklop 2: 4,000.000 SIT
Sklop 3: 4,000.000 SIT
Sklop 4: 4,000.000 SIT
Sklop 5: 4,000.000 SIT
Sklop 6: 2,000.000 SIT
Sklop 7: 1,000.000 SIT
z veljavnostjo do vključno 12. 12. 2006
ter izjava banke, da bo ponudniku v primeru,
če bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva 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.2.1) 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 poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter navodili iz razpisne
dokumentacije;
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Dokazilo: lastna izjava ponudnika, da posluje v skladu z veljavnimi predpisi;
2. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
Dokazilo: pravne osebe: Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika; fizične osebe: Potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika;
3. ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti veljavno dovoljenje za
opravljanje zavarovalnih poslov v skladu s
3. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni
list RS št. 13/00, 91/00, 12/01, 21/02);
Dokazilo: zavarovalnica s sedežem v
Republiki Sloveniji priloži Veljavno dovoljenje za opravljanje poslov v skladu s 3.
členom Zakona o zavarovalništvu izdano
s strani Agencije za zavarovalni nadzor in
izkazuje zadnje stanje ponudnika
4. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje stanje ponudnika in priložena pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika;
6. Ponudnik mora imeti 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;
Dokazilo: ponudnik, ki ima sedež v RS:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež; ponudnik, ki nima
sedeža v RS: Potrdilo, ki ga izda davčni
organ države, kjer ima svoj sedež ter potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
7. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje s
ponudnikom;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego in sicer da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti

opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati (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 datuma revizorjevega
poročila za predmetni razpis;
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(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, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
2. Podatke o finančnem stanju podjetja: ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in ponudnik ni imel v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun
oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega
okvirnega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na transakcijskem računu, dobiček iz
poslovanja mora biti večji od izgube;
Dokazilo: zadnje revidirano letno poročilo
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti zagotovljeno
pozavarovanje tistega dela v zavarovanje
prevzetih nevarnosti, ki po tabeli maksimalnega kritja zavarovalnice presega deleže v
izravnavanju nevarnosti.
Dokazilo: pisna dokazila vseh pozavarovalnic, pri katerih ima ponudnik sklenjeno
pozavarovanje, da ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah
maksimalnega kritja presega lastne deleže
v izravnavanju nevarnosti;
2. Ponudnik ima določene splošne pogoje zavarovanja za vse vrste zavarovanj za
katere bo oddal ponudbo.
Dokazilo: splošni pogoji zavarovanja za
sklope za katere bo oddal ponudbo.
3. Rok za poravnavo odškodnine je največ 30 dni od odobritve.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo rok
za poravnavo odškodnine največ 30 dni od
odobritve.
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 zadeve:
430-117/2005; Oznaka. javnega naročila:
ODZAV-36/2006.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Če so bile: predhodno informativno obvestilo; Ob-16760/06 z dne 16. 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: 19. 9. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 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 12. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 9.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana – 6. nadstropje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; 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:
31. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-22886/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: letalski prevozi poštnih pošiljk.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 04.
Glavni kraj izvedbe: iz letališča v Ljubljani do enega ali več letališč po vsem svetu.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
letalski transport poštnih pošiljk.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62120000.

Št.

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Letalski prevoz poštnih pošiljk
1) Kratek opis: letalski prevoz poštnih
pošiljk po destinacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62120000.
5) Dodatne informacije o sklopih: izbor
bo opravljen po posameznih destinacijah, ki
so priloga razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Letalski prevoz poštnih pošiljk
1) Kratek opis: letalski prevoz poštnih
pošiljk po vrsti (prednostni, S.A.L.).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62120000.
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: letalski
transport poštnih pošiljk.
Ocenjena vrednost brez DDV: 80,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe: (kolikor
vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT
brez DDV) v višini 1,000.000 SIT, izbrani
ponudnik bo predložil tudi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kolikor bo vrednost pogodbe presegale 30,000.000 SIT brez DDV) v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: 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: dokazilo
o registraciji in potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjave ponudnika o:
– časovni ustreznosti letov,
– zagotovljen prostor v letalu v skladu z
navedenimi količinami, za prednostne pošiljke pa prostor za 120% teh količin,
– obveščanju naročnika o odpovedi letov
najkasneje v 30 minutah,
– o obveščanju ponudnika o poškodovanju in kraji pošiljk ter odškodnini.
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 izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 14/S.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S 201 -198211.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 ob
12. uri.
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. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 9.
2006 ob 10. uri, Pošta 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:
3. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 92/2006
Ob-22898/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dornava, kontaktna oseba: Jožef
Munda, Dornava 125, 2252 Dornava, Slovenija, tel. 02/754-01-10, faks 02/755-07-01,
elektronska pošta: munda@dornava.si, inter
netni naslov: www.dornava.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: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 320-01-430/06-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba komasacije na območju Ptujsko
polje 1 v k.o. Dornava in k.o. Mezgovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja na terenu na območju Ptujsko polje 1, v prostorih
izvajalca in v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba komasacije na območju Ptujsko polje I v
k.o. Dornava in k.o. Mezgovci na površini
232 ha.
Obsega
– 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,
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– priprave, 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,
– sodelovanje pri reševanju pritožb na
odločbo o novi razdelitvi zemljišč in izvedba
analiz in morebitnih sprememb na terenu in
v elaboratih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo kot je
navedena v razpisni dokumentaciji,
– 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 kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: podatki v zvezi s statusom izvajalca v
skladu s splošnimi pogoji Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 36/04) členi
41. – 47. ter skladno z zahtevami v razpisni
dokumentaciji.
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.
Ponudnik mora predložiti dokumente s
katerimi dokazuje, da izpolnjuje pogoje zahtevane v razpisni dokumentaciji.
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;
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– 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.
Ponudnik mora predložiti dokumente s
katerimi dokazuje, da izpolnjuje pogoje zahtevane v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti 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;
– potrdila o strokovni usposobljenosti
– reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih.
Ponudnik mora predložiti dokumente s
katerimi dokazuje, da izpolnjuje pogoje zahtevane v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 87/00), Zakon o
kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96).
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 (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena: 65%,
2. reference ponudnika na primerljivih
delih: 15%,
3. rok izvedbe: 10%,
4. kadrovska sestava: 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 320-01-430/06-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 1. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila na: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun Občine Dornava pri
UJP št. 01224-0100016768; namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – komasacija
Ptujsko polje 1. Ponudnik lahko dobi razpisno dokumentacijo do navedenega roka s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2006 ob
12. uri, v prostorih Občine Dornava.
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: Jožef Munda,
tel 02/754-01-10.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Občina Dornava
Št. 41405-153/2006
Ob-23012/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Vincenc Holc, univ. dipl. inž. str., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-13-63, faks 02/220-13-59, elektronska pošta: vincenc.holc@maribor.si.
I.2) 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: 41405/153/2006 2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projekt: »podjetniški inkubator Mari
bor«.
Izdelava celovite projektne dokumentacije za adaptacijo-sanacijo centralnega
objekta bivše kaznilnice KPD (IDP, PGD,
PZR, PZI, PID, POV) z vsemi potrebnimi
raziskavami, študijami, meritvami…: arhitektura, nosilne konstrukcije, strojne in elektro instalacije in oprema, požarna varnost,
vključno z zunanjo ureditvijo in komunalnimi
priključki.
Izdelava investicijske dokumentacije za
adaptacijo-sanacijo objekta: PIZ ter IP
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: centralni objekt bivše kaznilnice KPD Pobreška 20, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 10. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Dinamika predaje posamezne garancije
je razvidna v razpisni dokumentaciji.
Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti in mora
veljati do 1. 10. 2006.
Izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% pogodbene vrednosti, bančno
garancijo 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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: glej razpisno dokumentacijo.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v skladu
s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila (ponudnika ter podizvajalcev):
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje teka dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– izpisek iz sodne upravne ali druge evidence.
3. 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.
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.
5. Izjava da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem: lastna
izjav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
– negativne reference: lastna izjava.
Seznam najpomembnejših izdelanih
projektov v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe:
– ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja
navesti na obrazcu 6/2 najmanj 3 primerljive objekte oziroma primerljiva dela na njih
glede na predmet javnega naročila, ki jih je
v obdobju zadnjih petih let izvedel;
– pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah z oceno kvalitete izvedenih
del / zelo dobro / dobro / zadovoljivo/;
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del;
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva od ponudnika, katerega ponudba ja najugodnejša, da dokaže svojo
usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila o izpolnjevanju, ki jih ja
navedel v izjavah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Kot najugodnejši, bo ob izpolnjevanju
pogojev iz razpisne dokumentacije, izbran
ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno za
predmet tega javnega naročila v celoti.
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 na transakcijski račun Mestne občine Maribor

Št.

01270-0100008403 Urad Slovenska Bistrica, s pripisom »RD – podjetniški inkubator
Maribor«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 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: 50 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: 31. 8. 2006
ob 12. uri; kletna sejna soba na sedežu
naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-23014/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerkvenjak, kontaktni osebi: Darko Fras, Vito Kraner, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, Slovenija, tel.
02/729-75-00, faks 02/729-75-04, elektronska pošta: ���������������������������������
obcina@cerkvenjak.si,������������
internetni
naslov: www.cerkvenjak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 600-001/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev v
Osnovno šolo Cerkvenjak v šolskih letih
2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Cerkvenjak.
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:
Prevozi potekajo po naslednjih relacijah:
– Slavšina–Cerkvenjak
v
dolžini
16,5 km,
– Sp. Brengova–Cerkvenjak v dolžini
12 km,
– Zg. Brengova–Cerkvenjak v dolžini
9 km.
Za vsako relacijo se dnevno opravijo tri
vožnje (ena zjutraj in dve popoldan).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavljenega mesečnega računa, glede
na dejansko število opravljenih prevozov v
preteklem mesecu
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS o
poravnanih davkih,; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek vozil.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Razpisna dokumentacija je na razpolago zainteresiranim ponudnikom na spletni
strani naročnika: www.cerkvenjak.si, rubrika: »Aktualne vsebine«; »Javni razpis za
opravljanje prevozov učencev v Osnovno
šolo Cerkvenjak v šolskih letih 2006/2007,
2007/2008 in 2008/2009«
V.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 23. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pripombe na postopek odpiranja lahko
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posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 12.30; Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak
25, 2236 Cerkvenjak, sejna soba /I.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na www.cerkvenjak.
si do vključno 21. 8. 2006.. Na tem naslovu bodo tudi v času javnega razpisa posredovani morebitna dopolnila, popravki,
pojasnila razpisne dokumentacije in druge informacije o javnem naročilu. Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki posredujejo naročniku tudi na e-naslov���������������������
obcina@cerkvenjak.si
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Občina Cerkvenjak
Št. 0295/2006
Ob-23015/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska turistična organizacija, kontaktna oseba: mag. Jernej Zajec, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-18-50, faks 01/589-18-41, elektronska pošta: research@slovenia.info, internetni naslov: www.slovenia.info.
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: 10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16/2006-JR/NS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izmera učin
kovitosti oziroma opaženosti oglaševa
nja Slovenije kot turistične destinacije
na televizijski mreži CNN International
Europe. Oglas, s katerim se je oglaševalo
Slovenijo kot turistično destinacijo je bil na
televizijski mreži CNN International Europe
v angleški jezikovni različici v večih dolžinah
predvajan v obdobju od 8. maja do 18. junija, prav tako pa se predvideva predvajanje
oglasov, s katerim se bo oglaševalo Slovenijo kot turistično destinacijo na navedeni TV
mreži, v septembru. Telefonsko anketiranje
bo potekalo v Italiji, Nemčiji, Franciji in Veliki
Britaniji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.13.11.00-7.
II.1.9) Razdelitev na : ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajalec raziskave bo moral v vsaki državi, v
kateri bo potekala raziskava, izvesti 2000
telefonskih anketiranj, skupaj torej 8000 telefonskih anketiranj. Pri telefonskem anketiranju mora izvajalec zajeti reprezentativni
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vzorec posamezne države. Reprezentativni
vzorec mora potrditi naročnik.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma 60 dni od podpisa
pogodbe z izbranim izvajalcem.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora ponudbi predložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti. Bančna
garancija mora biti izstavljena v skladu z
vzorcem bančne garancije, ki je del razpisne
dokumentacije.
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbene vrednosti za ves
čas trajanja pogodbe oziroma do dokončne
izvedbe pogodbenih del. Ponudnik mora priložiti izjavo banke, ki je skladna z vzorcem
izjave banke, ki je del razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ni krajši od 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ustrezno registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije.
Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila, če se tako dovoljenje zahteva – odločba, da ima ponudnik potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – ponudnik
predloži izjavo. Ponudnik zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja ni smel biti pravnomočno obsojen – ponudnik predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki se mora
nanašati na ponudnika, in ne na odgovorno
osebo ponudnika.
Potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
ponudnika ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije ali
postopek, katerega namen je prenehanje
poslovanja, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.
Potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke, ki jih je dolžan poravnati.
Tuji ponudniki priložijo potrdilo pristojnega
organa, da imajo poravnane vse davke in
prispevke, ki so jih skladno z zakonodajo
države, v kateri so ustanovljeni, dolžni poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo – izjava.
Potrdilo vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, da v
zadnjih šestih mesecih pred oddajo prijave
ni imel blokiranih transakcijskih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi
formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji,
ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti javno naročilo, tako v količini kot
kvaliteti – izjava.
Ponudnik mora imeti najmanj dvoletne
izkušnje pri izvajanju raziskav z zbiranjem
kvantitativnih podatkov na podlagi omnibusa – izjava.
Ponudnik mora imeti zaposlen vsaj en
kader, ki ima znanje in izkušnje s področja
merjenja prepoznavnosti in področja oglaševanja, ki bo pri izvajanju javnega naročila
sodeloval z naročnikom. Šteje se, da ima
zaposleni kader zadostno znanje in izkušnje, če je sodeloval najmanj pri eni raziskavi s področja oglaševanja kot vodja projekta
v zadnjih petih letih – izjava s podatki, kje
lahko naročnik referenco potrdi; življenjepis
kadra.
Ponudnik mora imeti vsaj 5 referenc, iz
katerih izhaja, da je zbiral podatke na podlagi omnibusa – izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja ponudbena cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16/2006-JR/NS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo pri naročniku, Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, dne 15. 9. 2006 ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Slovenska turistična organizacija
Ob-23029/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-67-00, e-pošta: jnvv.aktuar@kapitalska-druzba.si, faks +386/1/474-67-47.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.kapitalska-druzba.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: izvajanje aktuarskih storitev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, sedež
naročnika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje tekočih aktuarskih storitev in
sodelovanje pri projektih naročnika s
področja aktuarskih storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
67240000.
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: ocenjena vrednost brez DDV: 100,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12.
2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: lastna sredstva naročnika; plačilni roki bodo predlagani v okviru
ponudb.
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:
Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, v kolikor se
posebna dovoljenja zahtevajo. Ponudnik
mora predložiti obvezno dokazilo o veljavni
registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti predmeta naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
licenca za upravljanje poslov aktuarja.

Št.

IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.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:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
KAD/JNVV-11/2006-6.
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 12. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2006 do
9. 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 9. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 9.
2006 ob 14. uri.
Kraj: sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: skladno z zakonom o reviziji postopku javnega naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 7. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-23030/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d.,
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-67-00, e-pošta:
jnvv.tiskanje@kapitalska-druzba.si, faks
+386/1/474-67-47.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.kapitalska-druzba.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: tiskanje za potrebe Kapitalske
družbe, d.d. in pokojninskih skladov njenem upravljanju v letih 2007 do 2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve:št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, sedež
naročnika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
tiskanje za potrebe Kapitalske družbe,
d.d. in pokojninskih skladov v njenem
upravljanju.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: tiskanje personaliziranih dokumentov
1) Kratek opis: tiskanje in kurvertiranje
personaliziranih dokumentov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22000000.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 150,000.000 SIT.
Sklop št. 2
Naslov: tiskanje predtiskanih dokumentov
1) Kratek opis: tiskanje predtiskanih dokumentov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22000000.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 70,000.000 SIT.
Sklop št. 3
Naslov: tiskanje periodike in predstavitvenega materiala
1) Kratek opis: tiskanje periodike in
predstavitvenega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22000000.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 20,000.000 SIT.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost brez DDV: 240,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12.
2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: lastna sredstva naročnika; plačilni roki bodo predlagani s strani
posameznih ponudnikov.
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:
ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, kolikor se
posebna dovoljenja zahtevajo. Ponudnik
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mora predložiti obvezno dokazilo o veljavni
registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti predmeta naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
IIl.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:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
KAD/JNVV-10/2006-6.
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.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2006 ob 9. uri.
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: 30. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 9.
2006 ob 14. uri; Ljubljana, sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da. Zakoniti zastopnik, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: skladno z zakonom o reviziji postopku javnega naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 7. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-23024/06
Razveljavitev
Naročnik Elektro Maribor d.d. obvešča,
da je razveljavil postopek oddaje javnega
naročila za Dobavo in montažo VN elektroenergetske opreme - javni razpis objavljen v
Uradnem listu RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10940/06.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Št. 87/2556/2006
Ob-22913/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Boris Lagler, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, 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. 01/474-25-11,
01/474-25-54, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
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: do
graditev telekomunikacijskega omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Kleče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dograditev telekomunikacijskega omrežja, skladno
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva.
Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% skupne ponudbene vrednosti
z vključenim DDV in z rokom veljavnosti
60 dni od datuma določenega za dostavo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo po prevzemu posameznih dobav oziroma del.
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 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 morebitno
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 – 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.
Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane
pogoje v tehničnem delu razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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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. 129/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 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: 7. 9. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 02841/10
Ob-23017/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., kontaktna oseba:
Zlatko Kvesič, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/81-21-400,
faks 03/81-21-415.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: OKP Javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
kontaktna oseba: Zlatko Kvesič, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/81-21-400, faks 03/81-21-415, elektronska pošta: kvesic@okp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., kontaktna oseba: Martina Kitak, Celjska cesta
12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/81-21-400, faks 03/81-21-415, elektronska pošta: martina.kitak@okp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., kontaktna oseba: Martina Kitak, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/81-21-400,
faks 03/81-21-415, elektronska pošta:
martina.kitak@okp.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
dobava blaga za vzdrževanje in gradnjo
vodovodnih in kanalizacijskih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rogaška Slatina.
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: celotna
količina.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: jih ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali dni 365 od oddaje naročila; začetek 10. 10. 2006 in/ali
konec 9. 10. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: jih

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila 60 dni po dobavi materiala.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: izpolnjene morajo biti zahteve iz 47. člena ZJN-1 (Uradni list RS, št.
36/04).
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: vsi pogoji pod točko III.2.1.1, III.2.1.2
in III.2.1.3.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– priložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– priložiti izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, da ima ponudnik
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi zakona dovoljenje potrebno, potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni;
– priložiti pisno izjavo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, dano pod materialno in kazensko
odgovornostjo kot izjavo pod prisego in
– priložiti izpisek iz kazenske evidence,
da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdili ne
smeta biti starejši od 60 dni;
– priložiti izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik svoj sedež, potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni;
– priložiti potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– priložiti potrdilo, ki ga izda ministrstvo
pristojno za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, potrdilo
ne sme biti starejše od 60 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 za ponudnika ali potrdila vseh
poslovnih bank, kjer ima odprt TRR, o njegovi solventnosti, vključno s podatkom o ev.
TRR, ne starejša od 30 dni,
– priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– priložiti izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo, da ponudnik lahko ponudi
razpisano blago,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitev pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o zagotavljanju
dežurne službe,
– pisna izjava o sprejemanju pogojev
razpisa,
– dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah ponudnika,
– listine o skladnosti za ponujeno blago,
ki se glasijo na ponudnikovo ali proizvajalčevo ime in so specificirane v tehničnih
razpisnih pogojih,
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
za ponudnika in proizvajalca ponujenega
blaga, če ponudnik uveljavlja točke po tem
merilu,
– potrjen vzorec pogodbe
– dokazila glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 75%,
2. dežurna služba 10%,
3. rok plačila 3%,
4. reference 8%,
5. rok dobave 2%,
6. ISO standard SIST EN ISO 9000 2%.
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 15. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo sredstev
na transakcijski račun št. 06000-0029105634,
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12,
3250 Rogaška Slatina, s pripisom Razpisna
dokumentacija – dobava blaga.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 ali 45 dni
od odposlanja obvestila, 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: do 15. 11. 2006 ali 65 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: 18. 9. 2006
ob 12. uri; OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska
cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.

Gradnje
Ob-23076/06
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo –
prva faza omejenega postopka za priznanje usposobljenosti za področje izvajanja
gradbenih del z oznako 418-03/06, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 73-74/2006
Ob-20561/06 se popravi: tako, da se polje
III.2.1) točka 4. Referenčni pogoji: a) nadomesti z naslednjim besedilom:
III.2.1) točka 4. a)
a) kandidat je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela (v
nadaljevanju GOI) na vsaj dveh zahtevnih
objektih v površini posameznega objekta
najmanj 5000 m2, pri čemer je bila skupna
končna pogodbena vrednost uspešno zaključenega posla (posameznega objekta)
brez DDV vsaj enaka ali višja od 3.500 mio
SIT, objekt mora biti v skladu z Uredbo o
uvedbi in uporabi enotne kvalifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št.: 33/03) okvalificiran kot
objekt 12 nestanovanjske stavbe.
tako, da se polje III.2.1) točka 4. Referenčni pogoji: b) nadomesti z naslednjim
besedilom:
III.2.1) točka 4. b)
b) kandidat je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
GOI dela na vsaj enem zahtevnem objektu
katerega skupna končna pogodbena vrednost uspešno zaključenega posla (objekta)
brez DDV je bila vsaj enaka ali višja od 100
mio SIT, objekt mora biti v skladu z Uredbo
o uvedbi in uporabi enotne kvalifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03) okvalificiran kot
objekt 12410 Postaje, terminali, stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane stavbe ali 2130 Letališke steze,
ploščadi in radio-navigacijski objekti.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.

Storitve
Št. 0002111
Ob-22910/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Prinčič Artač, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00,
faks 01/582-07-01, elektronska pošta:
Alenka.princic.artac@geoplin-plinovodi.si,�
internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
�������������������������
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
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: P/JN/38/2006/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: iz
delava cenilnih zapisnikov kmetijske in
gradbene stroke za potrebe pridobivanja
stvarnih pravic na predvidenih trasah pli
novoda na območju RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava cenilnih zapisnikov kmetijske in gradbene stroke za potrebe pridobivanja stvarnih
pravic na predvidenih trasah plinovoda na
območju RS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek september 2006 in konec
december 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo storitev plačal v 15
dneh po prejemu in potrditvi posameznega
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen ali biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske, kadrovske, finančne sposobnosti in tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodki ponudnika v
zadnjih 3 poslovnih letih so morali biti večji
kot 5,000.000 SIT,
– ponudnik, ki daje ponudbo za izdelavo
cenilnih zapisnikov gradbene stroke, mora
imeti za nedoločen čas s polnim delovnim
časom zaposlenega vsaj 1 sodnega cenilca
gradbene stroke, ki bo odgovoren za izvedbo naročila,
– ponudnik, ki daje ponudbo za izdelavo
cenilnih zapisnikov kmetijske stroke, mora
imeti za nedoločen čas s polnim delovnim
časom zaposlenega vsaj 1 sodnega cenilca
kmetijske stroke, ki bo odgovoren za izvedbo naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o urejanju
prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
varstvu okolja.
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:
– cena,
– rok izdelave,
– odzivni čas,
– število izdelanih cenilnih zapisnikov za
potrebe plinovodov.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/38/2006/UD-SPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 8. 2006 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 2006 ob 11. uri na
sedežu naročnika; 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 430-210/2005/14
Ob-22765/06
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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo rezervnih delov za prevozna sredstva, št.
430-210/2005.
II. 1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacija Generalne
policijske uprave, Vodovodna 93a, Ljubljana
in lokacije policijskih uprav.
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Šifra NUTS SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je dobava re
zervnih delov za prevozna sredstva Mi
nistrstva za notranje zadeve Republike
Slovenije – MNZ, Generalne policijske
uprave – GPU in policijskih uprav (upo
rabniki), po sklopih (številkah naročil) iz oddelka V te objave.
Pod dobavo rezervnih delov je zajeta
dobava rezervnih delov in materialov za
vgradnjo, iz asortimana principala oziroma
proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni
cenik – priporočene cene principala.
Dobava se nanaša na rezervne dele
za vse kategorije vozil v okviru navedene
blagovne znamke, kot na primer motorji,
osebna vozila, terenska vozila, kombinirana
vozila, tovorna vozila in podobno ter za vsa
vozila, ki so v uporabi uporabnikov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 46,520.400 SIT po 20%
stopnji 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: 430-210/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da;
Predhodno informativno obvestilo: 2005
82-23894 z dne 9. 9. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006 9-1410 z dne
27. 1. 2006.
Št. naročila: 2
Naslov: dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke PUCH
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Autocommerce Auto d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-36-32, faks
01/534-54-92.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 25,530.000 SIT po 20% stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 25,530.000 SIT po 20% stopnji
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke Renault
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtohiša Malgaj d.o.o., Gabrsko 30b, Trbovlje, 1420 Slovenija, tel. 01/200-05-95, faks
01/200-05-99.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 20,990.400 SIT po 20% stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 20,990.400 SIT po 20% stopnji
DDV.

Št.

V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Opomba pod točko IV.2):
Merilo za ocenitev ponudb je bila najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Cena je določena po ceniku originalnih
rezervnih (nadomestnih) delov in materiala
principala, na katero se obračuna ponujeni
popust.
Po tem merilu se je ocenjeval ponujeni popust na cene iz veljavnega uradnega
cenika originalnih rezervnih (nadomestnih)
delov in materiala principala, to je popust,
ki ga je ponudnik ponudil in podal v obrazcu
ponudbenega predračuna. Za posamezni
sklop je bil kot najugodnejši izbran ponudnik
z najvišjim ponujenim popustom.
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
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-25/2006-12
Ob-22767/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.89.14.00-4, dodatni predmeti:
15.87.22.00-3
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 346/2004 – OMP
– II. faza.
II.5) Kratek opis: juhe, začimbe, dodatki
jedem in podobno.
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. 346/2004 – OMP: Mercator d.d.,
kontaktni osebi: Srečo Trope in Lidija Rogelj,
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): cena, okvirna vrednost ca.
25,900.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430 – 25/2006 – 12.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22771/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava elektronskih
tehtnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,253.846 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 40 točk,
2. testiranje – 30 točk (od tega: odzivnost
tehtnice 15 točk in občutljivost tehtnice na
tresljaje 15 točk),
3. garancijska doba – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22/B: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,673.040 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12441/06 z dne 5. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 8111
Ob-22772/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: trgovsko blago.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE Maribor, Skladišče, Zagrebška
106, Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava trgovskega blaga (kuverte, pla
čilni nalogi, paketna embalaža, ..., ki se
prodaja kot trgovsko blago).
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21200000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 62,787.400 SIT.
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: 34/B.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 074-077430
z dne 15. 4. 2006.
Št. naročila: 34/S
Naslov: Trgovsko blago
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Skat
d.o.o., Industrijska cesta 2e, 6310 Izola,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
39,043.600 SIT brez DDV.
Št. naročila: 34/B
Naslov: Trgovsko blago
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
12,875.500 SIT brez DDV.
Št. naročila: 34/B
Naslov: trgovsko blago
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Grafem d.o.o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,436.300 SIT brez DDV.
Št. naročila: 34/B
Naslov: trgovsko blago
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ino
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,360.000 SIT brez DDV.
Št. naročila: 34/B
Naslov: trgovsko blago
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,072.000 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-22773/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme – strežniška oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 90%,
2. tehnične in funkcionalne lastnosti –
10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35/B: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,865.002 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13615/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-58/2006-66
Ob-22774/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta
Kordiš, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.20.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 31/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup artiklov bojne
uniforme po sklopih:
1. sklop: vetrovka (maskirna),
2. sklop: hlače (maskirne),
3. sklop: srajca maskirna),
4. sklop: druga maskirna oblačila,
5. sklop: termo komplet,
6. sklop: vojaške nogavice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 60 točk,
– ocena vzorca – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 31/2006-ODP:
I. sklop: vetrovka (maskirna): Prevent Mislinja d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Oder,

Gozdarska c. 38, 2382 Mislinja, Slovenija,
tel. 02/88-57-800, faks 02/88-57-810, elektronska pošta: prevent mislinja@prevent.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 41,930.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 31/2006-ODP:
II. sklop: hlače (maskirne): Vrvica d.o.o.
Celje, kontaktna oseba: Boštjan Marolt, Kosova ulica 14, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-08-56, faks 03/428-08-74, elektronska pošta: Stanko.Esih@vrvica.si.
����������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 26,856.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31/2006-ODP: III. sklop:
srajca (maskirna): Labod konfekcija Novo
mesto d.d., kontaktna oseba: Jelka Zupanek,
Seidlova c. 35, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-17-462, faks 07/39-17-449, elektronska pošta: �����������������������
jelka.zupanek@labod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 13,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31/2006-ODP: IV. sklop:
druga maskirna oblačila: IKA Ajdovščina
d.d., kontaktna oseba: Aleš Malik, Tovarniška cesta 24, 5000 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/36-58-400, faks 05/36-63-708, elektronska pošta: ika.ajdovscina@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 50,600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31/2006-ODP: V. sklop:
termo komplet: Beti moda, trgovina in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Tihomir Skoliber, Tovarniška 2, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 07/36-38-180, faks 07/36-38-230, elektronska pošta: tihomir.skoliber@beti.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 25,809.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31/2006-ODP: VI. sklop:
vojaške nogavice: Mivitex d.o.o., kontaktna
oseba: Nebojša Terzić, Ul. Jožeta Jame 12,
1210 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/50-00-250,
faks 01/50-00-260, elektronska pošta:
mivitex doo@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 29,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-58/2006-66.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2327/06 z dne 3. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22775/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.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: 16-27/06.
II.5) Kratek opis: prenova pralne linije
v pralnici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-13824/06: Pralna tehnika d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Bencak,
Vodovodna ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-44-00, faks 02/330-44-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 133,615.355,88 SIT;
najnižja ponudba 133,615.355,88 SIT, najvišja ponudba 143,950.070,52 SIT (600.693
EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16-27/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6828/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-22776/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.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: 16-42/06.
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II.5) Kratek opis: dobava in montaža
C-loka – 1 kos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 70 točk,
– tehnične prednosti: 30 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-13824/06: Siemens
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Gantar,
Bratislavska c. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-46-100, faks 01/47-46-136.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,200.000 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: 16-42/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-13824/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-22786/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, po pooblastilu Komunala Kočevje, d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.11-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup novega komunalnega vozila za odvoz odpadkov in pranje
posod.
II.5) Kratek opis: nakup komunalne
ga vozila za odvoz odpadkov in pranje
posod za potrebe Komunale Kočevje,
d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 90 točk,
– garancijski rok – do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Atrik d.o.o., kontaktna
oseba: Janja Atanasovski, Litijska cesta
261, 1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija,
tel. 01/520-87-00, faks 01/520-87-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,100.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/99-130/01.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17169/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Občina Kočevje, po pooblastilu
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-22798/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Škofja Loka-mesto, kontaktna oseba: Katarina Peternelj, Šolska
ulica 1, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/506-00-11, faks 04/512-50-48, elektronska
pošta: info@o-sl-mesto.kr.edus.si, internetni
naslov: ���������������������������������
http://www.o-sl-mesto.kr.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po posameznih
sklopih za potrebe kuhinje:
l. skupina: kruh in pekovski izdelki,
ll. skupina: pecivo,
lll. skupina: meso,
lV. skupina: perutninsko meso in izdelki,
V. skupina: mesni izdelki,
VI. skupina: mleko,
VII. skupina: mlečni izdelki,
VIII. skupina: sveža zelenjava, sadje in
suho sadje,
IX. skupina: konzervirana zelenjava,
sadje in ribe,
X. skupina: sveže in zmrznjene ribe,
XI. skupina: jajca,
Xll. skupina: sadni sokovi in sirupi,
XIII. skupina: jušne zakuhe in testenine,
XIV. skupina: čaji,
XV. skupina: zmrznjen program zelenjava,
XVI. skupina: zmrznjeni izdelki,
XVII. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno – 60 točk,
2. celovitost ponudbe v skupini – 20
točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 5 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1. javno naročilo št. 1: kruh in pekovski izdelki: Pekarna Blatnik d.o.o., Podgorica 25,
1312 Videm Dobropolje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,497.066,94
SIT, najvišja ponudba 6,175.097,24 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 gradenj ali ponudnika storitev: 2. javno naročilo št. 2: pecivo: Don
Don d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2a, 8330
Metlika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,192.622,25
SIT, najvišja ponudba 2,411.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
3. javno naročilo št. 3: meso: Sipic d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,908.894,75
SIT, najvišja ponudba 2,103.004,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
4. javno naročilo št. 4: perutninsko meso in
izdelki: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275
Šmartno pri Litiji, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,485.885,80
SIT, najvišja ponudba 1,823.342,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
5. javno naročilo št. 5: mesni izdelki: Mesarstvo Anton Čadež s.p., Visoko 76, 4212
Visoko, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,592.661,30
SIT, najvišja ponudba 1,891.968,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
6. javno naročilo št. 6: mleko: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas
93, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 947.595,60
SIT, najvišja ponudba 1,016.106,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
7. javno naročilo št. 7: mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,718.802,30
SIT, najvišja ponudba 2,794.938,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
8. javno naročilo št. 8: sveža zelenjava, sadje in suho sadje: Sipic d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
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(brez DDV): najnižja ponudba 2,323.136,90
SIT, najvišja ponudba 3,241.871,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
9. javno naročilo št. 9: konzervirana zelenjava, sadje in ribe: Impuls, Domžale d.o.o.,
Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 757.231,63
SIT, najvišja ponudba 860.225,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
10. javno naročilo št. 10: sveže in zmrznjene
ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 213.690,75
SIT, najvišja ponudba 243.908 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
11. javno naročilo št. 11: jajca: Sipic d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
19.530 SIT, najvišja ponudba 23.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
12. javno naročilo št. 12: sadni sokovi in
sirupi: Opoj sokovi d.o.o., Suhadole 49a,
1281 Komenda, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,124.059,89
SIT, najvišja ponudba 1,837.953,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: 13. javno naročilo št. 13: jušne zakuhe
in testenine: 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
(brez DDV): najnižja ponudba 304.288,25
SIT, najvišja ponudba 385.478,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: 14. javno naročilo št. 14: čaji: 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
(brez DDV): najnižja ponudba 160.434,31
SIT, najvišja ponudba 171.269,53 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
15. javno naročilo št. 15: zmrznjen program

zelenjava: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 180.409,75
SIT, najvišja ponudba 464.507,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
16. javno naročilo št. 16: zmrznjeni izdelki:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,060.260,63
SIT, najvišja ponudba 1,280.429,78 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
17. javno naročilo št. 17: ostalo prehrambeno blago: 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
(brez DDV): najnižja ponudba 3,615.281,85
SIT, najvišja ponudba 3,957.970,43 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. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 24. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2006.
Osnovna šola Škofja Loka-mesto
Ob-22873/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-81-00, faks 01/437-20-70, elektronska pošta: ���������������������������������
andrej.sobocan@mail.ir-rs.si,����
internetni naslov: www.ir-rs.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 predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-315/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,470.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – banane in pomaranče:
Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 851.000 SIT, najnižja
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ponudba: 851.000 SIT, najvišja ponudba:
851.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – jabolka: Družina Cvahte, Zg. Koble 8, Loče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 480.168 SIT, najnižja
ponudba: 480.168 SIT, najvišja ponudba:
684.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – korenje in zelje ter
čebula: Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 788.000 SIT, najnižja
ponudba: 788.000 SIT, najvišja ponudba:
788.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 – krompir: Eržen Janez,
Zg. Bitnje 41, Žabnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,659.880 SIT, najnižja
ponudba: 1,659.880 SIT, najvišja ponudba:
1,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – solata – sezona od
1. maj do 31. oktober: Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 900.000 SIT, najnižja
ponudba: 900.000 SIT, najvišja ponudba:
900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – solata – sezona od
1. maj do 30. april: Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 945.000 SIT, najnižja
ponudba: 945.000 SIT, najvišja ponudba:
945.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 – kruh in pekovsko pecivo: Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,659.285 SIT, najnižja
ponudba: 4,659.285 SIT, najvišja ponudba:
5.481.819,55 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8 – sladice: Pekarna
Blatnik, d.o.o., Podgorica 25, Videm Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,002.649,60 SIT,
najnižja ponudba: 2,002.649,60 SIT, najvišja
ponudba: 2,656.176,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – testenine: Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta
154, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 823.610 SIT, najnižja
ponudba: 823.610 SIT, najvišja ponudba:
1,112,244,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – instant omake in juhe:
Droga Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 936.417,40 SIT,
najnižja ponudba: 936.417,40 SIT, najvišja
ponudba: 1,125.866,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – čaji: Mogota, d.o.o.,
Cesta v Trnovlje 7, Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 821.345 SIT, najnižja
ponudba: 821.345 SIT, najvišja ponudba:
910.882,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – paštete: ERA-SV,
d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 350.921,60 SIT,
najnižja ponudba: 350.921,60 SIT, najvišja
ponudba: 426.005,40 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. 13 – špecerija: Mercator,
d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,375.477,36 SIT,
najnižja ponudba: 6,375.477,36 SIT, najvišja
ponudba: 6,719.637,33 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. 14 – voda mineralna:
Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,147.452,60 SIT,
najnižja ponudba: 1,147.452,60 SIT, najvišja
ponudba: 1,193.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15 – voda navadna:
ERA-SV, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,580.500 SIT, najnižja
ponudba: 3,580.500 SIT, najvišja ponudba:
5,264.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16 – voda mineralna Mg:
Droga Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,282.090 SIT, ali
najnižja ponudba: 2,282.090 SIT, najvišja
ponudba: 2,783.120 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 – sokovi in sadne kaše:
Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,493.476 SIT, najnižja
ponudba: 1,493.476 SIT, najvišja ponudba:
1,826.938 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. 18 – konzervirana zelenjava: ERA-SV, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,189.114,99 SIT, ali
najnižja ponudba: 1,189.114,99 SIT, najvišja
ponudba: 1,379.397,62 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. 19 – zamrznjena zelenjava: KVIBO, d.o.o., Predilniška 6, Tržič,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 828.355 SIT, najnižja
ponudba: 828.355 SIT, najvišja ponudba:
941.623,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Stran

6564 /

Št.

85-86 / 11. 8. 2006

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20 – olje: Mercator, d.d.,
Slovenčeva 25, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,174.688,82 SIT, ali
najnižja ponudba: 1,174.688,82 SIT, najvišja
ponudba: 1,215.320,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-315/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11997/06.
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: 3. 8. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-22874/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-81-00, faks 01/437-20-70, elektronska pošta: ���������������������������������
andrej.sobocan@mail.ir-rs.si,����
internetni naslov: www.ir-rs.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 predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-313/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– popust na ceno,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50-336-313/06: Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,103.968 SIT,
najnižja ponudba: 12,103.968 SIT, najvišja
ponudba: 12,343.868 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: 50-336-313/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11563/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Št. 1660/2006
Ob-22905/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila
Ludvik, Verdijeva 10, Koper, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, faks 05/664-62-92,
elektronska pošta: �����������������������
sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava avdiovizual
ne, računalniške in didaktične opreme
za Osnovno šolo Koper po naslednjih
sklopih:
– sklop: dobava avdiovizualne in računalniške opreme,
– sklop: dobava didaktične in druge
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,330.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo:
1. sklop: Marand inženiring d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Andrej Marčič, Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11;
2. sklop: Virles d.o.o., Domžale, kontaktna oseba: Milan Štepec, Slomđkova ul.
12, Rodica, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/721-13-23, faks 01/724-35-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1. sklop 67,289.766
SIT; 2. sklop 33,989.173,36 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 20.
7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 8. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-22929/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
klima naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,832.059 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. 32/B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13615/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-327/2005
Ob-22984/06
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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo letnih in
zimskih avtoplaščev, št. 430-327/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave so lokacija Generalne policijske uprave in lokacije
posameznih policijskih uprav na območju
Republike Slovenije.
Šifra: NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava letnih
in zimskih avtoplaščev, in sicer: za sklop
1. letni avtoplašči 2220 kosov in za sklop
2. zimski avtoplašči 2946 kosov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 62,842.226,40 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: 430-327/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo
o
naročilu:
110/2005,
Ob-34555/05 z dne 9. 12. 2005.
Druge prejšnje objave: 4/2006,
Ob-38158/05 z dne 13. 1. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Letni avtoplašči
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sitar pneumatic center, d.o.o., Perovo 27,
1241 Kamnik, Slovenija, tel. 01/830-83-48,
faks 01/830-83-52.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28,731.800 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
23,953.286,40 SIT z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Zimski avtoplašči
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Famm
Commerce d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-50-35, faks
01/242-50-37.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40,562.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
38,888.940 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 bil 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:
31. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 430-74/2006/13

Ob-22985/06

I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka (-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, Ljubljana,
1501 Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta:jr@mnz.si, faks
+386/1/428-57-91.
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: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za nabavo in montažo
pohištvene in druge notranje opreme za PP
Ljutomer, št. 430-74/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: PP Ljutomer, Postružnikova ulica 5, Ljutomer.
Šifra: NUTS: SI001.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pohištvene in druge
notranje opreme ter preselitev in monta
ža obstoječe opreme znotraj objekta in
njegovega funkcionalnega zemljišča.

Št.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(-a):
14,019.840 SIT z 20% stopnjo 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: 430-74/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu: 31/2006,
pod objavo št. 8148/06, z dne 18. 3. 2006.
Naslov: nabava in montaža pohištvene in
druge notranje opreme za PP Ljutomer.
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina MG oprema d.d. Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana, 1000 Slovenija, tel.
+386/1/436-22-67, faks +386/1/436-34-41.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
80,000.000 SIT z 20% stopnjo DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,019.840 SIT z 20% stopnjo DDV
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, 1001 Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/23-42-800,
faks +386/1/23-42-840, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je bil 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, Ljubljana, 1501 Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-22987/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
�����������������������
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-2006/JNB.
II.5) Kratek opis: razglednice in voščil
nice – splošni program.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena in
vzorci.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 16-2006/JNB: Grafika
Soča, d.d., Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica.
V.1.1) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 861.600 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Sidarta d.o.o., C. 24. junija 23, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 943.500 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Emma d.o.o., Veličkova 43, 1430 Hrastnik.
V.1.3) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,009.000 SIT
brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Confidia, d.o.o., Koseskega 11, 1000
Ljubljana.
V.1.4) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 180.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Papirna galanterija Šum, d.o.o., Prešernova
21, 1410 Zagorje ob Savi.
V.1.5) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,022.500 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
T – GRAF, Rudolf Tovornik, s.p., Letnerjeva
6, 3000 Celje.
V.1.6) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,014.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gikart, papirna galanterija, Franc Kralj s.p.,
Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljubljani.
V.1.7) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,373.500 SIT
brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
V.P.C., d.o.o., Trnoveljska 2b, 3000 Celje.
V.1.8) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,372.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Grafokarton, d.o.o., Žabotova 5, 2000
Maribor.
V.1.9) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,623.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pot, Ljubljana, d.o.o., Tacenska cesta 29,
1000 Ljubljana.
V.1.10) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,556.500 SIT brez
DDV.

Stran

6566 /

Št.

85-86 / 11. 8. 2006

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Etiketa tiskarna, d.d., Industrijska ulica 6,
4226 Žiri.
V.1.10) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 150.000 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: 44/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 19.
5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23/04, Ob-6518/04 z
dne 12. 3. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbora, ker je prejel same nepravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 3790-05/06
Ob-22998/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza na Primorskem – Universita del
Litorale, kontaktna oseba: Denis Petelin Žerovnik, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/625-00-25, faks 05/611-75-30, elektronska pošta: rektorat@upr.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN VV 1672-02/06.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene in splošne opreme za:
– sklop 1: Rektorat Univerze na Primorskem
– sklop 2: Fakulteto za humanistične
študije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000–150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: U.M.T. d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Uršič, Kotnikova ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/438-67-60, faks 01/231-70-89, elektronska pošta: umt@umt.si.
�����������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 102,723.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN VV 1672-02/06.
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. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11859/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Univerza na Primorskem –
Universita del Litorale
Ob-23000/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramovič-Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
28.41.51.00-5; pomožni predmet, glavni besednjak: 29.46.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-21/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za izvajanje praktičnega pouka
v programih avtoremontne dejavnosti v
strojnih šolah.
Javno naročilo je razdeljeno na sklopa:
– sklop 1: oprema za avtoličarsko in avtokleparsko dejavnost;
– sklop 2: večnamenski varilni aparat.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena največ: 83,25 točk,
– garancija največ: 10 točk,
– dobavni rok največ: 6,75 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: ASO Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Uroš Stolec, Ipavčeva 21,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-07-00,
faks 03/426-07-03, elektronska pošta:
aso@aso.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44,272.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 2: ASO Celje d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Stolec,
Ipavčeva 21, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-07-00, faks 03/426-07-03, elektronska pošta: aso@aso.si.
�����������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,370.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-21/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15743/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-23004/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana
Prelič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-95-01, faks 01/471-97-30,
elektronska pošta: mirjana.prelic@bsi.si,
internetni naslov: www.bsi.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.14.11.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-IT/2006.
II.5) Kratek opis: dobava minikalkula
torjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 700.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– dobavni rok,
– lastnosti tipk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Jav-raz-01-IT/2006: AB
LINE d.o.o., kontaktna oseba: Jelka Horvat, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,684.611,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Jav-raz-01-IT/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 15 z dne 17. 2. 2006,
Ob-4051/06.
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: 4. 8. 2006.
Banka Slovenije
Ob-23082/06
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-06/93-2/27.
II.5) Kratek opis: nakup 3 osebnih vozil
za potrebe Državnega zbora Republike
Slovenije, in sicer: 3 vozila iste znamke
in istega tipa višjega srednjega razreda
s štirimi ali petimi vrati z bencinskim ali
diesel motorjem prostornine med 1900
in 2000 ccm.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT (3 x 5,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. garancijski pogoji,
3. dobavni rok,
4. cena odkupa rabljenih vozil.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 044-06/93-2/27: Avto
Car d.o.o. (za 3 vozila z diesel motorjem
Renault Laguna Evolution 2.0 DCi), kontaktna oseba: Janez Car, Svetčeva ulica 1,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/723-74-14,
faks 01/723-74-31, elektronska pošta:
janez.car.avtocar@dealer.renault.si,�������
internetni naslov: ������������������������������
www.dealer.renault.si/avtocar.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,531.726,45
(3 x 3,843.908,82), ali najnižja ponudba:
10,131.766,78 (3 x 3,377.255,59) / najvišja
ponudba: 12,320.998 (3 x 4,106.999,33) 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: 044-06/93-2/27.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17935/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: skupaj sta prispeli
2 ponudbi, od tega 1 z obema izvedbama
(bencinskim in diesel) motorja, 1 pa samo z
diesel izvedbo motorja.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Republika Slovenija Državni zbor
Ob-23084/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-81-00, faks 01/437-20-70, elektronska pošta: ���������������������������������
andrej.sobocan@mail.ir-rs.si,����
internetni naslov: www.ir-rs.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 predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-318/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
mesa in mleka po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,650.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – ribe in ribji izdelki: Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Mengeš,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,423.194,50 SIT,
najnižja ponudba: 1,423.194,50 SIT, najvišja
ponudba: 1,423.194,50 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – meso sveže: Oblak
Janez Oblak, s.p., Delavska 18, Žiri, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,206.620 SIT,
najnižja ponudba: 13,206.620 SIT, najvišja
ponudba: 14,745.584 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – mesni izdelki: Oblak
Janez Oblak, s.p., Delavska 18, Žiri, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,761.325 SIT, najnižja
ponudba: 2,761.325 SIT, najvišja ponudba:
3,195.542 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4 – perutnina: Eurest, d.o.o., Likozarjeva ulica 3, Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,051.800 SIT, najnižja
ponudba: 6,051.800 SIT, najvišja ponudba:
7,744.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – perutninski izdelki:
Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,424.308,10 SIT,
najnižja ponudba: 1,424.308,10 SIT, najvišja
ponudba: 1,759.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – jajca: Eurest, d.o.o.,
Likozarjeva ulica 3, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 746.480 SIT, ali najnižja ponudba: 746.480 SIT, najvišja ponudba:
1,032.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 – mleko, jogurti – dnevna
dostava: Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ulica 10, Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,619.232 SIT, najnižja
ponudba: 4,619.232 SIT najvišja ponudba:
5,778.318 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. 8 – mlečni izdelki – občasna naročila: Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska
ulica 10, Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,808.846,08 SIT,
najnižja ponudba: 3,808.846,08 SIT, najvišja
ponudba: 5,622.859 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: 50-336-318/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11562/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo

Gradnje
Ob-22755/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Silvo Slaček, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si,���������������
��������������������������������
internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova Trga osvoboditve
v Lenartu.
II.5) Kratek opis: gradbena (rušitve,
zemeljska dela, betonska dela, tesarska
dela, zidarska dela) in obrtniška (kamno
seška dela, oprema, hortikulturna uredi
tev) dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Lipa
proizvodno trgovska zadruga z.o.o., kontaktna oseba: Saša Horvat, Kraigherjeva ul.
19b, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-15-60, faks 02/729-15-71,
elektronska pošta: Ptz-lipa.lenart@siol.net,�
��������������������������
internetni naslov: www.lipa-lenart.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,059.449,12 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: 430-3/2006.

Stran

6568 /

Št.

85-86 / 11. 8. 2006

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13032/06 z dne 12. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2006.
Občina Lenart
Ob-22757/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Boris Novak,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-15-300, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00045/2006 7 10.
II.5) Kratek opis: ureditev Kerenčičeve
ga trga v Ormožu II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponudbena cena – do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ 23 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 92/2006: Komunalno podjetje Ormož d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Obran, Hardek 21/c, 9220 Ormož, Slovenija,
tel. 02/741-06-40, faks 02/741-06-50, elektronska pošta: Kom.podj.ormoz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48,559.103,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: 7,6%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-00045/06 7
10 4 17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17029/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2006.
Občina Ormož
Št. 314/2006
Ob-22763/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lendava, kontaktna oseba: Anton Vajdič,
Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-94-00, faks 02/578-94-09, elektronska pošta: ������������������������
anton.vajdic@lendava.si�.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija kuhi
nje v dvojezični Osnovni šoli I v Lendavi
– gradbena, obrtniška, strojna in elektro
inštalacijska dela ter dobava in vgradnja
kuhinjske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: 25.05.
IV.2) Merila za oddajo:
B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila: ponudbena
cena, reference ponudnika, reference dobavitelja kuhinjske opreme, garancijska doba,
rok izvedbe, reference odg. vodje del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 002/2006-JR: SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota, kontaktna oseba:
Biserka Kranjc, Bakovska ulica 31, 9000
Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/534-18-00, faks 02/534-18-25, elektronska pošta: info@sgp-pomgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 72,858.910,38 SIT, najnižja ponudba: 72,858.910,38, najvišja ponudba:
72,858.910,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št 57, Ob-15304/06, dne
2. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Občina Lendava
Ob-22766/06
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, kontaktni osebi: Dušan Lipold za tehnične informacije in Barbara Gašperlin za splošne informacije, 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: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.3 in CPC 45.4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430/32-2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je investicijsko vzdrževanje objektov
Carinske uprave RS na lokacijah v okvi
ru carinskega urada Dravograd, Maribor,
Murska Sobota in Nova Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430/32-2006: Adaptacije-vzdrževanje d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Mihalič, Ribičičeva ulica 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-32-867,
faks 01/42-35-517, elektronska pošta:
info@adaptacije-vzdrzevanje.si,�������������
internet naslov: http://www. adaptacije-vzdrzevanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
61,684.487,60 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: 430-32/2006-18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list ES: 2006/S 113‑120385
z dne 16. 6. 2006; Uradni list RS, št. 62-36 z
dne 16. 6. 2006, str. 4737.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Ob-22800/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Uroš Nučič, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-315, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta: uros.nucic@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Vrsta naročnika: centralna 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: 4113-28/2005/2.
II.5) Kratek opis: ureditev Sušice v Pod
bočju II. faza – 1. odsek, od km 0,915.55
do km 1,258.60 vključno z izgradnjo treh
mostov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4113-28/2005/2: NIVO,
gradnja in ekologija, d.d., Celje, Lava 11,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,374.014,70 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: 4113-28/2005/2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15315 z dne 2. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-22851/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: ureditev trga v Lesko
vcu pri Krškem – gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/VVG: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Radovan Tkalec, Leskovška cesta 2a,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/48-17-235,
faks 07/48-17-252, elektronska pošta:
nizke.gradnje@kostak.si,��������������������
internetni naslov:
www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(z DDV): najnižja cena 67,857.106,50 SIT,
najvišja cena 73,856.562,00 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: 351-119/2006
O605.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13602/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Občina Krško
Ob-22853/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: izgradnja pločnika na
lokalni cesti 191060 na odseku Pod Lipa–
OŠ Brestanica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/VVG: Kostak, komunal-
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no stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Radovan Tkalec, Leskovška cesta 2a,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/48-17-235,
faks 07/48-17-252, elektronska pošta: nizke.
gradnje@kostak.si, internetni naslov: www.
kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(z DDV): najnižja ponudba 127,501.796,45
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: 351-110/2006
O605.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob‑13600/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Občina Krško
Ob-22854/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: izvedba osnovnih as
faltov in preplastitve v Občini Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 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. 2/VVG:
CGP,cestno in gradbeno podjetje, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Lamovšek, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-42-700, faks 07/39-42-750,
elektronska pošta: �����������������������
Irena.Lamovsek@cgp.si,�
Gregor.Jaklic@cgp.si,��������������������
internetni naslov:
Info@cgp.si.
Ponudnik je bil izbran za vse razpisane
sklope.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV) (za vse sklope skupaj):
najnižja ponudba 182,324.400 SIT, najvišja
ponudba 247,113.584,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-191/2006
O605.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13603/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Občina Krško
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Ob-22855/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: izgradnja pločnika ob
regionalni cesti Krško–Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/VVG: CGP, cestno in
gradbeno podjetje, d.d., kontaktna oseba:
Irena Lamovšek, Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-42-700,
faks 07/39-42-750, elektronska pošta:
Irena.Lamovsek@cgp.si,��������������������
internetni naslov:
Info@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(z DDV): najnižja ponudba 55,549.252,70
SIT, najvišja ponudba 57,479.684,72 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: 351-109/2006
O605.
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; Ob-13601/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Občina Krško
Ob-22975/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Regionalni center za razvoj d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Kus, Podvine
36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/56-60-500, faks 03/56-60-510, elektronska pošta: info@rcr-zasavje.si,������������
��������������������������������
internetni
naslov: �������������������
www.rcr-zasavje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2006-G.
II.5) Kratek opis: izvedba armirano be
tonskega montažnega objekta v Trbo
vljah (1. sklop) in Hrastniku (2. sklop):
1. sklop: Trbovlje – izvedba temeljev,
izvedba armirano betonskega montažnega objekta, izvedba strehe in odtokov ter
vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana faza
gradnje), površina: 809 m²,
2. sklop: Hrastnik – izvedba armiranobetonskega montažnega objekta na obstoječe temelje, izvedba strehe in odtokov ter
vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana faza
gradnje), površina: 1.784 m².
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 115,000.000 SIT oziroma
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55,000.000 SIT za sklop 1 in 60,000.000
SIT za sklop 2.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-1/2006-G.
1. sklop: Trbovlje – izvedba temeljev,
izvedba armirano betonskega montažnega objekta, izvedba strehe in odtokov ter
vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana faza
gradnje), površina: 809 m².
Javno naročilo se ne odda.
2. sklop: Hrastnik – izvedba armiranobetonskega montažnega objekta na obstoječe temelje, izvedba strehe in odtokov ter
vgradnja oken in vrat (tretja podaljšana faza
gradnje), površina: 1.784 m² vodilni partner:
SGP Zasavje Trbovlje d.d. (vodilni partner):
kontaktna oseba: Marjan Prosenc, Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-550, faks 03/56-53-580, elektronska pošta: ���������������������������������
sgp.zasavje@siol.net,������������
internetni
naslov: www.sgp-zasavje.si.
Partner: GD, Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., (partner), kontaktna oseba: Marija Mastnak, Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-220,
faks 03/56-43-315, elektronska pošta:
Marija.mastnak@gd-hrastnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 57,632.535,74 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-1/2006-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16952/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Št. 40806

Ob-22997/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestno gledališče ljubljansko, kontaktna oseba: Marijana Jaklič Klanšek, Čopova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/425-82-22, faks 01/251-70-44, elektronska pošta: marijana.klansek@mgl.si,�������
�������������������������������
internetni naslov: www.mgl.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija poslovnih prostorov Čopova 14, Ljubljana.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela pri prenovi poslov
nih prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka: s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18-61300: Lesnina inženiring d.d., kontaktna oseba: Uroš Breznik,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47‑20‑617, faks 01/43‑61‑390, elektronska pošta: uros.breznik@lesnina-i.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,930.482,75 SIT, ali
najnižja ponudba: 74,930.482,75 SIT, najvišja ponudba: 82,126.883,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 70%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 26 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15528/06.
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: 4. 8. 2006.
Mestno gledališče ljubljansko
Št. 41/06
Ob-23001/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: dr.
Alojz Križman, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/250-82-70,
faks +386/2/250-82-73, elektronska pošta:
alojz.krizman@uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja Športno turistični
center – osrednji prireditveni prostor Ljudski
vrt v Mariboru – 1. faza.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih
del, dela obrtniških in instalacijskih del,
izvedba hišnih priključkov in okolja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,885.833,35 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:
Konstruktor VGR d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Pinter d.i.g., Miklavška C. 59/A, 2311
Hoče, Slovenija, tel. +386/2/613-07-82,
faks +386/2/613-08-15, elektronska pošta:���������������������
info@konstruktor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.659,402.580,15 SIT,
najnižja ponudba: 1.659,402.580,15 SIT,
najvišja ponudba: 2.349,119.955,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15541/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-23079/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado Pintar, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84,
elektronska pošta: rado.pintar@radovljica.
si, internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2-0002/2006-700.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalne
opreme v novem zazidalnem območju
(Langusova 2, Radovljica).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 135,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-2-0002/2006-700: SCT
d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Zorko Cerar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589‑86‑01, faks 01/589‑86‑20,
elektronska pošta: �����������������������
cestni.program@sct.si��,
internetni naslov: www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 149,940.475 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:
430-2-0002/2006-700.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11043/06.
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: 7. 8. 2006.
Občina Radovljica

Storitve
Ob-22271/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna oseba: Renata Vadnjal, Ferrarska 9, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra-

II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 2-040801/2006.
II.5) Kratek opis: fizično varovanje so
dnih objektov z receptorskimi deli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Su 2-040801/2006: Podjetje za varovanje premoženja Varnost Koper d.o.o., kontaktna oseba: Marino Babič,
Ferrarska ulica 10, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/610-00-22, faks 05/610-00-10, elektronska pošta: marino.babic@g-7.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.609 SIT,
najvišja ponudba 1.710 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: Su 2-040801/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-10048/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
Ob-22530/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Loška dolina, kontaktna oseba:
Danica Zrim, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 600-1/2006.
II.5) Kratek opis: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v Osnovni šoli heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu ter v
posebno šolo Postojna.
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: najnižja cena.

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 600-1/2006: Integral Notranjska d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Knap,
Čabranska 8, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/706-92-22, faks 01/709-62-27, elektronska pošta: Ivan.knap@avrigo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,043.840 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV), delež 19%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 600-1/2006-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Občina Loška dolina
Ob-22548/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Lampret Jernej, župan, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/78-12-100,
faks 01/78-12-120, elektronska pošta:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0028/2006-JGH.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Ivanč
na Gorica v šolskem letu 2006/2007, z
možnostjo podaljšanja za šolsko leto
2007/2008.
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. 430-0028/2006-jgh:
Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78,371.580 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0028/2006-jgh.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 78 z dne 22. 4. 2006,
Ob-82219/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2006.
Občina Ivančna Gorica
Ob-22756/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-010/2006-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: tiskarske storitve-suk
cesivno izvajanje v roku predvidoma
enega leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena - standardni rok izdelave,
– cena - ekspresni rok izdelave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo RTV-010/2006-1L-ODP/S
– sklop A-2: Januš Miran s.p., kontaktna
oseba: Miran Januš, Sternadova ul 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/512-14 12.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo RTV-010/2006-1L-ODP/S –
sklop A-1,B-1: DZS d.d., kontaktna oseba:
Ladislav Jalševac, Dalmatinova ul. 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks
01/586-71-48.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo RTV-010/2006-1L-ODP/S
– sklop B-2: NAM d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Krševan, Cesta dveh cesarjev 375,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-82-58,
faks 01/510-82-59.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-010/2006-1L-ODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006;
Ob-8201/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-13/2005/20
Ob-22764/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
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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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za servisiranje prevoznih
sredstev, št. 430-13/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: lokacije ponudnikov
– izvajalcev.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je servisiranje
prevoznih sredstev Ministrstva za notra
nje zadeve Republike Slovenije, General
ne policijske uprave in policijskih uprav
(uporabniki), po sklopih (številkah naročil)
iz oddelka V te objave.
Servisiranje 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.
Servisiranje se nanaša na vse kategorije
vozil v okviru navedene blagovne znamke,
kot na primer motorji, osebna vozila, terenska vozila, kombinirana vozila, tovorna vozila in podobno ter za celotno količino vozil,
ki so v uporabi uporabnikov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 178,831.200 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Cena servisne ure
55
2. Oddaljenost servisne delavnice
30
3. Popust na cenike originalnih
nadomestnih delov in materiala
15
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-13/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2005
82-23895 z dne 9. 9. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2005 110-34466 z
dne 9. 12. 2005.
Št. naročila: 3
Naslov: servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Mercedes
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Autocommerce auto d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/588-36-01,
faks +386/1/588-36-28.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 29,150.400 SIT po 20% stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 29,150.400 SIT po 20% stopnji
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Puch
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: Autocommerce auto d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/588-36-01,
faks +386/1/588-36-28.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 54,120.000 SIT po 20% stopnji z DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 54,120.000 SIT po 20% stopnji
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Renault
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtohiša Real d.o.o., Vodovodna c. 93, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-13-66,
faks +386/1/589-13-92.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 55,360.800 SIT po 20% stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 55,360.800 SIT po 20% stopnji
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Volkswagen
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: Malgaj d.o.o., Gabrsko 30, 1420 Trbovlje,
Slovenija, tel. +386/1/200-05-46, faks
+386/1/200-05-49.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 40,200.000 SIT po 20% stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 40,200.000 SIT po 20% stopnji
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-po-

šta: 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
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-31/2006
Ob-22777/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za oddajo
naročila blaga po postopku s pogajanji brez
predhodne objave za organiziranje in izvajanje protipožane službe za potrebe Letalske
Policijske enote Brnik, št. 430-31/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je organiziranje in izvajanje
protipožarne službe za potrebe Le
talske policijske enote, Brnik, in sicer
na področju objekta LPE in pristajalno
vzletne ploščadi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-31/2006: Aerodrom Ljubljana d.d., kontaktna oseba:
Martin Šilar, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. +386/4/206-14-11,
faks +386/4/202-24-09, elektronska pošta:
Martin.silar@lju-airport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 15,000.000 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: 430-31/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne; povabilo k oddaji ponudbe
št. 430-31/2006/ (17141-03) z dne 24. 2.
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: 31. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 246/06
Ob-22787/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Novo mesto, kontaktna
oseba: Sandra Oblak, Šmihel 8, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. +386/7/393‑32‑58,
faks +386/7/393‑32‑55, elektronska pošta:
vdcnm@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 17.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
55.52.30.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/06-jn.
II.5) Kratek opis: priprava in dostava
gotovih obrokov hrane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/06-jn: Eurest d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Primožič,
Likozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300‑42‑40, faks 01/300‑42‑60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,799.358,20 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: 1/06-jn.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-7802/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Varstveno delovni center Novo mesto
Ob-22816/06
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. +386/1/478-48-00, v roke: Nives
Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
+386/1/478-48-34.
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: da.

Št.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: DMR-Aerosnemanje-ORTOFOTO
D-AS-O.
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:
aerosnemanje, izdelava DMR in ortofo
to.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74275100, dodatni predmet(-i): 62400000,
74274100, 74275000, 74274200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 148,999.866 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena
70
2. čas izdelave
10
3. bonitete izdelave boljših rezultatov
10
4. reference izvajalca
10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 049- 051542
z dne 11. 3. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: DMR-Aerosnemanje-ORTOFOTO D-AS-O
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-86-00, e‑pošta: info@gzs-d.d.si,
faks +386/1/231-04-34.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 277,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
148,999.866 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: delež: 20%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: pilotiranje, izvajanje vseh faz razen aerosnemanja
in digitalnih slik aerosnemanja.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, 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/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Služba za finančne in
splošne zadeve, Oddelek za javna naro-
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čila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
nives.jurcan@gov.si,������������������������
tel. +386/1/478-48-00,
faks +386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 8. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-22877/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6210 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/739-17-27, elektronska pošta: lipica@siol.net, internetni naslov:
http://www.lipica.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.80.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev golf igrišča.
II.5) Kratek opis: sanacija travnatih po
vršin, odstranitev asfaltnega tenis igri
šča in prestavitev vadbišča, popravilo
igralnega polja 1 in igralnega polja 6,
popravilo udarjališča na polju 8, sana
cija vadbenih zelenic, popravilo in do
graditev sistema za zalivanje, sanacija
umetnih ovir, postavitev ograj, zasaditev
drevesnih skupin in sanacija drevoreda
ob sežanski cesti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03/2006: Vilar, d.o.o., kontaktna oseba: Martin Vilar, Ljubljanska cesta
1, 1233 Dob, Republika Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 78,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12645/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; Enotni programski dokument
2004-2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2006.
Kobilarna Lipica
Ob-22880/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Darja Will,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-72, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: darja.w@sentjernej.si,
internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 344-01-119/2006.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošol
skih otrok v Občini Šentjernej za Osnov
no šolo Šentjernej in Podružnično šolo
Orehovica za šolsko leto 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 344-01-119/2006: I&I d.d.,
kontaktna oseba: Drago Korošec, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/662‑51‑03, faks 05/662‑51‑09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,465.133,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV), delež 35%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da, Ur. l. RS z dne 30. 6. 2006,
Ob-18021/06.
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: 4. 8. 2006.
Občina Šentjernej
Št. 430-203/2006
Ob-22978/06
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: Tatjana Kozole, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/482-48-59, faks +386/1/472-48-94,
elektronska pošta: tatjana.kozole@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.32.41.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-203/2006 (1712-02).
II.5) Kratek opis: vzdrževanje računal
niške evidence potnih listin v Ministrstvu
za notranje zadeve Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,384.000 SIT za obdobje treh let
oziroma 16,128.000 SIT letno.
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. 430-203/2006
(1712-02): Genis d.o.o., kontaktna oseba:
Stane Štefančič, Tržaška 40, 1000 Ljub

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ljana, 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 18,432.000 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: 430-203/2006
(1712-02).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-342/2005
Ob-23077/06
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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo storitev
po odprtem postopku za izvajanje storitev
čiščenja objektov MNZ RS in Policije, št.
430-342/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: storitve čiščenja
stavb in storitve upravljanja z nepremičninami št. 14.
Kraj izvedbe so lokacije objektov MNZ
RS in Policije, v Ljubljani, Postojni, Brniku,
in Tacnu.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izvajanje stori
tev čiščenja objektov MNZ RS in Polici
je, in sicer za sklop 1: Izvajanje storitev
čiščenja površin in za sklop 2: Izvajanje
storitev čiščenja steklenih površin ter
stropnih in stenskih oblog.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost 85,471.601,78 SIT po stopnji 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: 430-342/2005.

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; obvestilo o naročilu; 11/2006,
Ob-2450/06 z dne 3. 2. 2006
Št. naročila: 1
Naslov: izvajanje storitev čiščenja površin
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 4. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Manicom d.o.o., Povšetova 65, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/542-53-00, faks
+386/1/542-22-33.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: vrednost: 71,047.251,12 SIT po 20% stopnji
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: izvajanje storitev čiščenja steklenih površin ter stropnih in stenskih oblog
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 4. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Manicom d.o.o., Povšetova 65, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/542-53-00, faks
+386/1/542-22-33.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
skupna končna vrednost naročila: vrednost:
14,424.350,66 SIT po 20% stopnji 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 bil 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:
31. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-23085/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba:
Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70, elektronska pošta: andreja.
sobocan@mail.ir-rs.si, internetni naslov:
www.ir-rs.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 predmet, glavni besednjak:
93.10.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-314/06.
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II.5) Kratek opis: odvoz, pranje, likanje
in dostava perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50-336-314/06: FIN-KOM,
d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,048.400 SIT,
najnižja ponudba: 23,048.400 SIT, najvišja
ponudba: 33,692.996 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: 50-336-314/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1679/06
Ob-22973/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si, ��������
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 14/06.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za za
ščito, ozemljevanje ter spajanje el. vodov
in kostanjevih drogov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,000.000 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 14/06: sklop 1: odvodniki prenapetosti n.n.

Št.

Naročilo ni oddano!
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 14/06: sklop 2:
ozemljitveni valjanec in pribor: Merkur, d.d.,
kontaktna oseba: Jože Šlajkovec, Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
07/37-18-483, faks 07/37-18-482, elektronska pošta: joze.slajkovec@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,736.415 SIT,
najnižja ponudba: 17,736.415 SIT, najvišja
ponudba: 18,681.185 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 14/06: sklop
3: osebni in spojni material za nadzemne
vode: J-RUPERT&CO., d.o.o., kontaktna oseba: Janez Rupert, Ulica Jožeta
Jame 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-17-20, faks 01/513-17-30, elektronska pošta: janez@j-rupert.com.
�������������������
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,593.070 SIT,
najnižja ponudba: 15,593.070 SIT, najvišja
ponudba: 15,593.070 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 14/06:
sklop 4: kostanjevi drogovi: Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-420,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta:
andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,694.100 SIT,
najnižja ponudba: 21,694.100 SIT, najvišja
ponudba: 21,694.100 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 14/06, sklop 1:
odvodniki prenapetosti n.n.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 14/06, sklop 2:
ozemljitveni valjanec in pribor.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,736.415 SIT (brez DDV), valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež) in
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
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Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 14/06, sklop
3: obesni in spojni material za nadzemne
vode.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
15,593.070 SIT (brez DDV), valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež) in
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil:1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 14/06, sklop 4:
kostanjevi drogovi.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
21,694.100 SIT (brez DDV),valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež) in
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 14/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 30.
5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: odvodniki prenapetosti n.n.: 3
ponudbe, od tega vse 3 nepravilne,
– sklop 2: ozemljitveni valjanec in pribor:
4 ponudbe, od tega vse 4 pravilne,
– sklop 3: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 1 pravilna ponudba in
– sklop 4: kostanjevi drogovi: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 31/06, z dne 30. 5. 2006, Ob-8471/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,���������
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 21/06.
II.5) Kratek opis: dobava kompaktnih
transformatorskih postaj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,000.000 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 21/06: dobava
kompaktnih transformatorskih postaj: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel. 01/58-99-420,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta:
andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 90,667.000 SIT,
najnižja ponudba: 90,667.000 SIT, najvišja
ponudba: 93,392.810 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 21/06: dobava
kompaktnih transformatorskih postaj.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
90,667.000 SIT, valuta: 60 dni od dneva
izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 21/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 ponudbe,
od tega 3 pravilne in 1 nepravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 37/06, z dne 7. 4. 2006, Ob-9497/06 (objava) in Uradni list RS, št. 45/06, z dne 28. 4.
2006, Ob-12035/06 (popravek).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1648/06

Ob-22976/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,�������
inter
netni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/06.
II.5) Kratek opis: dobava kabelske
opreme za s.n. in n.n. energetske kable
– sklop 2 in 3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,000.000 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 04/06: sklop 2:
kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in
samokrčni material: Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova ul. 8a,
1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel.
01/560-21-34, faks 01/560-21-40, elektronska pošta: nadja.logar@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 28,670.000 SIT, najnižja ponudba: 28,670.000 SIT, najvišja ponudba:
28,670.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 04/06: sklop 3: zaščitne
cevi in pribor za kable: Eltez d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Maksin, Šlandrova ul.
10, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-17-40, faks 01/561-17-22, elektronska pošta: eltez@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,381.900 SIT,
najnižja ponudba: 22,381.900 SIT najvišja
ponudba: 22,381.900 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 04/06, sklop 2:
kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in
samokrčni material.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
28,670.000 SIT (brez DDV), valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.

V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 04/06, sklop 3:
zaščitne cevi in pribor za kable.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
22,381.900 SIT (brez DDV), valuta: 90 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 04/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 2: kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in samokrčni material: 2 ponudbi,
od tega 1 pravilna ponudba,
– sklop 3: zaščitne cevi in pribor za kable: 1 pravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 19-20/06, z dne 24. 2. 2006, Ob-4941/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1680/06
Ob-22977/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba, Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,���������
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19/06.
II.5) Kratek opis: dobava betonskih
drogovnikov.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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 19/06: dobava betonskih drogovnikov: Kograd IGEM
d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Popič,
Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija, tel. 02/87-10-866, elektronska pošta: marjana.popic@igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 90,120.000 SIT,
najnižja ponudba: 90,120.000 SIT, najvišja
ponudba: 90,120.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 19/06: dobava betonskih drogovnikov.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
90,120.000 SIT (brez DDV), valuta: 60
dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA):da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 19/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS št. 37/06, z dne 7. 4. 2006, Ob-9495/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-22754/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-36-58, faks 04/208-33-15, ele-

Št.

ktronska pošta: ���������������������������
info@elektro-gorenjska.si��,
vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OmP-I.F-02/2006-ident
204814.
II.5) Kratek opis: podelitev usposo
bljenosti za izvajanje vzdrževalnih in
gradbeno-obrtniških del na območju
Elektro Gorenjska, d.d.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. območje Zg. Gorenjske obsega:
KN Jesenice, KN Bled in KN Bohinj –
30,000.000 SIT,
2. območje Sp. Gorenjske obsega: KN
Škofja Loka, KN Železniki, KN Cerklje in
KN Tržič – 50,000.000 SIT,
3. območje Kranja in okolice, ki obsega: KN Kranj, okolico Kranja in počitniške
objekte na območjih izven Elektro Gorenjska, d.d. – 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo za podelitev usposobljenosti je izpolnjevanje
minimalnih, v razpisni dokumentaciji zahtevanih sposobnosti.
V.1.1) Ime in naslov usposobljenih kandidatov: javno naročilo št.
JN/OmP-I.F-02/2006-ident
204814:
IGZ-inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Malnar, Laze pri Borovnici 30/a, 1353
Borovnica, Slovenija, tel. 01/518-52-37,
faks 01/519-06-57; Final Pasarič d.o.o.,
kontaktna oseba: Mladen Pasarič, Sp.
Rečica 80/f, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/734-05-80, faks 03/734-05-81; Teleg-m
d.o.o., kontaktna oseba: Milovan Gazibarič, C. v Pečale 36, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/646-360, faks 01/523-11-30;
Prestor Srečo d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Prestor, Zg. Bela 70, 4205 Preddvor, Slovenija, tel. 04/255-55-40, faks
04/255-55-44;
Zidarska
vzdrževalna
dela, Rasim Suljkanovič s.p., kontaktna
oseba: Rasim Suljkanovič, Javorniški
rovt 35/c, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
041/621-038, faks 04/580-67-84; Saning
international d.o.o., kontaktna oseba:
Rudi Velkavrh, Ul. Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/204-13-85, faks
04/204-23-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): v tej fazi se preverja
usposobljenost kandidatov.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/OmP-I.F-02/2006-ident 204814.
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:
drugo (člen 35): v I. fazi postopka oddaje
javnega naročila je bilo merilo za podelitev
usposobljenosti izpolnjevanje minimalnih,
v razpisni dokumentaciji zahtevanih sposobnosti.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN/OmP-I.F-02/2006-ident 204814.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 28 z dne 17. 3. 2006, Ob-7367/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Št. 102/2551/2006
Ob-22912/06
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., kontaktni osebi: Boštjan Barl, Miran Marinšek, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elek
tronska pošta: bostjan.barl@ekles.si,
miran.nmarinsek@eles.si,���������������
internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od
17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: zajem in obdelava
podatkov na daljnovodih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,000.000 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. 137/2006: Flycom
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Bernard,
Moste 26b, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel.
04/530-70-08, faks 04/530-70-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 149,198.400 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 137/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): 149,198.400 SIT.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe:
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Mednarodni razpisi
Št. 430-330/2006/1

Ob-22982/06

Transition Facility – Usposabljanje
osebja za implementacijo Evropskega
in Schengenskega pravnega reda
Številka objave:
Ministrstvo za notranje zadeve namerava dodeliti pogodbo za dobavo informacijske strojne opreme za potrebe usposabljanja osebja za implementacijo Evropskega in
Schengen-skega pravnega reda v Generalni
Policijski Upravi, oddelek SIRENE, Ljubljana,
Štefanova 2, ter dobavo strojne in programske opreme za uporabo v IDC na Ministrstvu
za notranje zadeve, Sektorju za azil, Ljubljana, Cesta v Gorice 15, s finančno pomočjo iz
programa Evropske unije – Prehodni vir.
Razpisno dokumentacijo in objavo lahko
prevzamete na naslovu: kontaktna oseba:
Nataša Grgasović, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks +386(0)1/428-57-91, e-mail:
natasa.grgasovic@mnz.si��������������������
in na spletni strani Policije: http://www.policija.si/en/ (podmapa: Transition Facility).
Rok za oddajo ponudb je 19. september
2006 do 9. ure po lokalnem času.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-330/2006/1

Ob-22983/06

Transition Facility – Training of the
staff for implementing EU Acquis and
Schengen Acquis
Publication reference:
Ministry of Interior intends to award a
supply contract for Supply of information
hardware equipment for trainnig of the staff
for implementing EU Acquis and Schengen
Acquis in General Police Directorate, SIRENE Office, Ljubljana, Štefanova 2, and
Supply of the information hardware and software equipment for use in IDC in the Ministry of Interior, Asylum Section, Ljubljana,
Cesta v Gorice 15, with financial assistance
from the Transition Facility programme of
the European Communities.
The tender dossier and contract notice are available from: contact name: Mrs.
Nataša Grgasović, The Ministry of Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, f�����������������������������������
ax N°: +386(0)1/428-57-91, e-mail:
natasa.grgasovic@mnz.si����������������
and on the following Web site: http://www.policija.si/en/
(Subfolder: Transition Facility).
The deadline for submission of tenders is
19th September 2006 at 9 a.m. local time.
The Ministry of Interior

Javni razpisi
Ob-22790/06
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za
sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih v Republiki Sloveniji, objavljene-
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ga v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. aprila
2006, ter št. 77 z dne 21. julija 2006.
Sprememba se nanaša na točko 3 javnega razpisa (Predmet javnega razpisa), in
sicer je naslednja:
Zaradi razdelitve vseh razpisanih sredstev za Sklop B) med vloge, vložene na 1.
rok za predložitev vlog (17. maja 2006 do 12.
ure), je javni razpis za Sklop B) sofinanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih v perspektivnih sektorjih zaprt.
Drugega roka za predložitev vlog in odpi
ranja vlog za Sklop B) ne bo.
Na 2. roku za predložitev vlog 11. sep
tembra 2006 do 12. ure vlagatelji lahko
predložijo vloge izključno na Sklop A)
sofinanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih v preoblikovanju in sofinanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja v novoustanovljenih
podjetjih.
V skladu s tem se spremeni tudi točka 4
javnega razpisa (Pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu), ki se na novo glasi:
Ciljna skupina:
Sklop A)
Za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju in za sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja zaposlenih v novoustanovljenih podjetjih lahko kandidirajo:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah in
– organizacije, registrirane pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, razen tistih,
katerih redna dejavnost je financirana iz državnih, lokalnih ali evropskih sredstev, in ki
uvajajo nove tehnologije, metode dela, nove
produkte ipd. ter s tem povečujejo produktivnost in konkurenčnost z dvigom usposobljenosti zaposlenih.
Sklop B)
Za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih na 2. roku za predložitev vlog ni mogoče kandidirati zaradi zaprtja razpisa za
navedeni sklop B).
Vse vloge za Sklop B), ki jih je Zavod
RS za zaposlovanje prejel po 1. roku za
odpiranje vlog (17. maja 2006 do 12. ure),
bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 473/06
Ob-23010/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov na
področjih umetnosti, knjige, prevodov
ter kulturne dediščine, ki so bili v okviru
rednega letnega razpisa (t.i. akcija
1 in 2) ali drugih posebnih akcij (t.i.
akcija 3) za leti 2005 ali 2006 odobreni
prijaviteljem oziroma soorganizatorjem
v okviru komunitarnega programa
Kultura 2000 in jih bo v letu 2006
sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR26-K2000-2006)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja razpisa
Predmet razpisa je enoletno sofinanciranje kulturnih projektov izvajalcev, ki so
bili v okviru rednega letnega razpisa (t.i.
akcija 1 in 2) ali drugih posebnih akcij (t.i.
akcija 3) za leti 2005 ali 2006 komunitarnega programa Kultura 2000 izbrani kot
prijavitelji oziroma soorganizatorji, in ki za
omenjene projekte niso pridobili sredstev
Ministrstva za kulturo.
Izvajalci kulturnih projektov so lahko
javne ali zasebne kulturne organizacije s
pravnim statusom, katerih poglavitna dejavnost se mora odvijati v sferi kulture.
2. Cilji javnega razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori
tistih izvajalcev kulturnih projektov iz Slovenije, ki so bili uspešni pri prijavi na javni
razpis komunitarnega programa Kultura
2000 v letih 2005 ali 2006 in ki s strani
Ministrstva za kulturo za ta projekt niso
prejeli finančne podpore.
Ministrstvo za kulturo želi s tem razpisom oblikovati nacionalno podporno
shemo, ki je namenjena ustvarjanju pogojev za uspešno konkuriranje slovenskih
izvajalcev v programu Kultura 2000. Nacionalna podporna shema je namenjena
sofinanciranju obvezne lastne udeležbe
predlagateljev.
3. Pomen izrazov
Izvajalci kulturnih projektov so javne ali
zasebne kulturne organizacije s pravnim
statusom, katerih poglavitna dejavnost se
mora odvijati v sferi kulture.
Vodja projekta / Prijavitelj je tisti kulturni izvajalec iz države, udeležene v programu, ki je uradni sopodpisnik pogodbe
o finančni podpori Evropske unije, ki jo podeli Evropska komisija. Dodatno to pomeni
njegovo posebno in bistveno udeležbo in
koordinacijo pri zasnovi, izvedbi in financiranju projekta (to pomeni, da zagotavlja
sodelovanje z lastnimi ali pridobljenimi in
zagotovljenimi finančnimi sredstvi v višini
najmanj 5% celotnega proračuna).
Soorganizator je tisti kulturni izvajalec
iz države, udeležene v programu, ki je na
poseben in bistven način udeležen tako
pri zasnovi in izvedbi kot tudi pri financiranju projekta (to pomeni, da zagotavlja
sodelovanje z lastnimi ali pridobljenimi in
zagotovljenimi finančnimi sredstvi v višini
najmanj 5% celotnega proračuna).
4. Deleži sofinanciranja stroškov projekta
Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta s strani Ministrstva za
kulturo lahko znaša največ 5% celotne
vrednosti projekta prijavitelja oziroma največ 3% celotne vrednosti projekta soorganizatorja in ne sme znašati več, kot je
finančna soudeležba prijavitelja oziroma
soorganizatorja. Ministrstvo za kulturo bo
tako dodelilo sredstva v višini največ 5%
celotne vrednosti projekta (prijavitelj) oziroma največ 3% celotne vrednosti projekta (soorganizator). V primeru, da bo
razpoložljivih sredstev za vse prijavitelje
oziroma soorganizatorje glede na število
Če se izkaže, da je predlagatelj že prejel
sredstva Ministrstva za kulturo, se prijava zavrne.
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vlog premalo, se bo znesek sofinanciranja
sorazmerno zmanjšal.
Ministrstvo za kulturo bo sofinanciralo
stroške, ki bodo nastali od dneva objave
tega javnega razpisa in so del projekta, ki
je bil odobren s strani Evropske komisije, do oddaje zahtevka za sofinanciranje
(10. 11. 2006).
5. Splošni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci kulturnih projektov, ki so bili uspešni
pri prijavi na javni razpis komunitarnega
programa Kultura 2000 v letu 2005 ali
2006 in ki s strani Ministrstva za kulturo
za ta projekt niso prejeli finančne podpore (obvezno dokazilo: kopija obvestila
Evropske komisije o odobritvi prijavljenega projekta).
Prav tako morajo prijavitelji izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ne smejo prijavljati stroškov projekta,
ki so že bili potrjeni oziroma sofinancirani na programskih ali projektnih razpisih
oziroma pozivih ministrstva za leto 2004,
2005 ali 2006, na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti;
– v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2004, 2005 ali 2006,
morajo izpolnjevati vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti
je arhivirana dokumentacija ministrstva
za leta 2004, 2005 in 2006 in izjava, da
izpolnjujejo vse pogodbene obveznosti do
ministrstva iz let 2004, 2005 in 2006 – prijavni obrazec 3).
6. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se zavržejo vse tiste vloge, ki
bodo nepopolne, prepozno prispele in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Vse
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje
za kandidiranje in bodo skladne z nameni
razpisa, bo potrdila strokovna komisija.
Strokovna komisija se bo seznanila
in potrdila vse popolne, pravočasne ter
vloge, ki jih je podala upravičena oseba.
Strokovna komisija bo sestavljena iz predstavnice Kulturne stične točke, slovenskega člana upravnega odbora Kultura 2000,
področnega svetovalca iz Direktorata za
umetnost in področnega svetovalca iz Direktorata za kulturno dediščino. Strokovna
komisija se bo seznanila s predloženimi
predlogi projektov, ugotovila ali izpolnjujejo zahteve iz razpisa ter potrdila izbrane
projekte.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa št.
JPR26-K2000-2006 znaša: 25,000.000
SIT v letu 2006 (okvirno 104.323,15 €).
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2005 in 2006 (Uradni
list RS, št. 116/05).
9. Rok prijave: dokumentacija razpisa
 Predlagatelj večletnega projekta se ima
pravico prijaviti na javni razpis Ministrstva za
kulturo tudi v letu 2007.

Št.

bo od 11. 8. 2006 dosegljiva na vložišču
ter na spletni strani Ministrstva za kulturo
(http://www.kultura.gov.si). Vloge prijaviteljev bo ministrstvo sprejemalo do vključno
12. 9. 2006.
10. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazci 1-3;
– kontrolni list.
Predlagatelj mora ob prijavi na javni
razpis priložiti naslednjo dokumentacijo
oziroma dokazila:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-3,
– kopija obvestila Evropske Komisije
o izboru projekta v okviru komunitarnega
programa Kultura 2000 za leti 2005 ali
2006,
– originalno potrdilo prijavitelja projekta
o finančni (vključno z višino soudeleženih
finančnih sredstev) in vsebinski soudeležbi soorganizatorja (v primeru, da se na
razpis prijavlja soorganizator).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezano z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse bistvene sestavine vloge ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 12. 9.
2006 oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – prijava na projektni razpis z
oznako JPR26-K2000-2006.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
12. 9. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do
preteka razpisnega roka, to je do 12. 9.
2006.
Oddaja popolne vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
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12. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil:
– Klaudija Koražija, klaudija.korazija@
gov.si,
– Tanja Vertelj, tanja.vertelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
za kulturo priporoča, da se prijavitelji z
vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužbenko.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo odločitev o izboru ali
zavrnitvi predlagatelja obvestilo predvidoma do 3. 10. 2006. Ministrstvo bo izbralo
predloge kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do
vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4302-60/2006/3

Ob-23075/06

Na podlagi Zakona o državni upravi
(Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Ur.
l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06), Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 96/02, 115/05 in 61/06), Uredbe
o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l.
RS, št. 74/04, 32/05 in 26/06) ter Uredbe o
ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju
znanstvenih raziskav (Ur. l. RS, št. 14/06
– MP), Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov MVZT in CEA
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet I. Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov MVZT in CEA (v nadaljevanju: razpis)
je sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov na navedenih področjih:
– nuklearna fizija,
– tehnologije za zdravje (predvsem toksikologija, funkcionalno slikanje),
– novi materiali in tehnologije za energijo (predvsem gorivne celice, nanokristali, fotovoltaika),
– modeliranje in simulacija nesreč,
– napredni reaktorski sistemi in 4. generacija jedrskih reaktorjev,
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– jedrska varnost (degradacija nerjavnega jekla).
2.1 Namen in cilji razpisa: namen razpisa je v skladu z Resolucijo o Nacionalnem
raziskovalnem in razvojnem programu za
obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS, št. 3/06)
omogočanje poglobitve znanja, znanstvenega napredka, gospodarske učinkovitosti
ter hitrejšega gospodarskega razvoja Slovenije s sodelovanjem slovenskih in francoskih nacionalnih partnerjev (nacionalni
partnerji).
2.2 Državi partnerici: v okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in
Francoska republika (v nadaljevanju: državi partnerici).
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji
v mednarodnem konzorciju s francoskimi
nacionalnimi partnerji (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz
Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
ter Komisariatom za atomsko energijo na
področju znanstvenih raziskav (Ur. l. RS,
št. 14/06 – MP) ter veljavnih predpisov o
raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Raziskovalci, ki sodelujejo pri projektu,
morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05 in 61/06) ter
Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Ur. l. RS, št. 74/04 in 32/05).
3.2 Konzorcij: nacionalni partnerji pri
posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij).
V konzorciju posameznega projekta morata
sodelovati najmanj 2 nacionalna partnerja (iz vsake države partnerice vsaj po en
partner).
4. Okvirna višina sredstev
Orientacijska višina sredstev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS za izvedbo tega razpisa je 100,000.000
SIT (417.292,61 EUR – paritetni tečaj) bruto z vsemi dajatvami.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo 3-5 najboljših projektov. Posamezni
projekt bo sofinanciran največ do višine
25,000.000 SIT (104.323,15 EUR).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS bo na podlagi tega razpisa
sofinanciralo najboljše projekte, za katere se državi partnerici soglasno odločita,
da bosta sofinancirali stroške sodelovanja
svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih.
Najboljši projekti bodo sofinancirani v
višini največ do 75 odstotkov upravičenih
stroškov.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu, če projekt ne ustreza pogojem
tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi z Uredbo o ratifikaciji Sporazuma
o sodelovanju med Ministrstvom za visoko
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šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije ter Komisariatom za atomsko
energijo na področju znanstvenih raziskav
(Ur.l. RS št. 14/2006 – MP) ter s predpisi, ki
urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja je
16. 10. 2006.
Vsi izbrani projekti se morajo zaključiti
najkasneje do 15. 10. 2007.
6. Prijava projektov: popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije in ustrezne izjave ter mora biti
ustrezno označena.
7. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in
spletni strani www.mvzt.gov.si.
8. Razpisni rok
Rok za oddajo prijave predloga projekta
je 5. 9. 2006.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS v poslovnem času zadnji dan razpisnega roka
ali pa so oddane priporočeno na pošto do
izteka navedenega roka. Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno in/ali ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljatelju.
9. Postopek razpisa
9.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo potekalo 8. 9. 2006 na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS.
9.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim
kriterijem, bodo ocenili zunanji eksperti v
skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta in kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
9.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma do 30. 9. 2006.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS na tel. 01/478-46-80 (Ruth Martinčič)
oziroma 01/478-46-90 (Alenka Mihailovski)
v poslovnem času.
Ministerstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-23018/06
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad po sklepu nadzornega sveta z
dne 5. 7. 2006 na podlagi 13. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02
in 8/03, popr. 58/03, ZUreP-1), 148. člena
Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. l. RS, št.
63/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06- ZEN), 14.
in 32. člena Splošnih pogojev poslovanja

Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00
in 28/2001) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje rekonstrukcij
večstanovanjskih stavb
I. Splošna določila
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančno
spodbujanje oziroma sofinanciranje rekonstrukcij1 obstoječih večstanovanjskih
stavb v starih mestnih jedrih mestnih naselij s 3000 in več prebivalci2 pri čemer
gre lahko za samostojno stoječe stavbe,
stanovanjske bloke, stolpiče ali stolpnice,
vse z najmanj štirimi stanovanji.
V primeru sofinanciranja rekonstrukcij
stanovanjsko-poslovnih stavb, mora biti delež stanovanjskih uporabnih površin večstanovanjske stavbe večji od 75%.
Javni razpis ni namenjen sofinanciranju
rekonstrukcij stavb za posebne namene po
določbah 4. odstavka 2. člena SZ-1.
2. Način sofinanciranja: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad (v
nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega razpisa sofinancira rekonstrukcije večstanovanjskih stavb iz I. 1. tega razpisa tako, da daje
ugodna dolgoročna stanovanjska posojila.
3. Upravičeni prosilci
Posojila SSRS po tem razpisu, ki se
v njegovem II. poglavju šteje kot razpis
posojil skladno s 14. členom splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l.
RS, št. 119/00 in 28/01).
Do pridobitve posojila po tem razpisu
so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in pravne
osebe, s sedežem v Republiki Sloveniji.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo
biti lastniki objektov ali njihovih zaključenih
delov (etažni lastniki) ali njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner,
njuni otroci oziroma posvojenci, starši ali
posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika,
najemniki objektov ali njihovih zaključenih
delov s pisnim dovoljenjem lastnika.
Na razpis se lahko prijavijo tudi skupine
etažnih lastnikov, ki morajo izkazati, da so
lastniki vseh stanovanjskih delov v objektu
za katerega se daje posojilo, v tem primeru je praviloma vlagatelj upravnik stavbe,
ki se mora izkazati z ustrezno pogodbo in
registracijo po določbah Stvarnopravnega
zakonika in SZ-1.
Posojilo lahko pridobijo občani, ki imajo
zadostne redne mesečne dohodke in so
nanjo mogoče obremenitve, ki izhajajo iz
1 7.2 točka 1. odstavka 2. člena Zakona
o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/2006 in
spremembe) določa: »Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih
značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje
objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji
izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa
se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost
ter izvedejo druge njegove izboljšave.«
2 Kot mestna naselja s 3000 in več prebivalci se štejejo mesta, za katera so podani taki
podatki v zadnjem objavljenem Statističnem
letopisu, v poglavju 34, 1. tabeli, z registriranim
številom državljanov, brez tistih, ki začasno
prebivajo v tujini.
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zneska s sklepom odobrenega posojila,
glede na veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji, kar se ugotavlja ob sklepanju
posojilne pogodbe. V primeru, da ta pogoj
ni izpolnjen si SSRS pridržuje pravico, da
razveljavi sklep o odobritvi podan s strani
Nadzornega sveta SSRS ter odstopi od
sklenitve posojilne pogodbe.
Razpis ni namenjen občinam ali njihovim proračunskim skladom, ustanovljenim
za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, javnim nepremičninskim skladom,
pravnim osebam, vpisanim v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152.
člena SZ-1.
4. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 2 mrd SIT, s porabo v letih
2006, 2007 in 2008. Razpis je odprt do
dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta
SSRS odobrena vsa predvidena sredstva
oziroma najkasneje do 31. 12. 2007.
Nadzorni svet SSRS glede na izkazani
interes lahko v času trajanja razpisa poveča ali zmanjša delež celotnih razpoložljivih
sredstev.
5. Vsebina vloge – razpisni pogoji
Za pridobitev posojila morajo prosilci
predložiti:
– izpolnjen obrazec vloge s podatki o
vlagatelju in objektu,
– dokazilo o lastništvu objekta (zemljiškoknjižni izpisek),
– pisna izjava lastnika, da se strinja
z vlogo v primeru, če vlagatelj ni lastnik
objekta in z rekonstrukcijskimi deli,
– pisna izjava fizične osebe – vlagatelja
z dokazilom o odnosu do lastnika, če gre
za njihove ožje družinske člane (zakonec,
izvenzakonski partner, njuni otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji),
– pravne osebe priložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti ob vložitvi
vloge starejši od 30 dni,
– BON 1/P – gospodarske družbe oziroma BON 1/SP – samostojne podjetnike,
ki ga izda AJEPS in ne sme biti ob vložitvi
vloge starejši od 1 meseca,
– terminski in finančni plan realizacije
investicije,
– opredelitev strukture cene investicije
– projektantski ali pogodbeni predračun
izdelan v skladu z razpisnimi pogoji na
osnovi zakonsko opredeljene projektne
dokumentacije, z opisom del in materiala,
– prosilci morajo imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do SSRS,
– za pokritje potrebne lastne udeležbe
za izvedbo projekta pravne osebe z investicijskim programom in bilančnimi podatki
prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad
materialnimi in nematerialnimi naložbami,
– svojo izjavo z overjenim podpisom,
da bo sredstva pridobljena po tem razpisu
porabil za namene, za katere mu bodo
dodeljena in da bodo z njim poravnane obveznosti izhajajoče iz rekonstrukcijskih del
za katera bodo sredstva dodeljena,
– pridobljeno gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo večstanovanjske stavbe,
– za rekonstrukcijo izdelano ustrezno
projektno dokumentacijo skladno ZGO-1
in s Pravilnikom o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev stanovanjskih stavb
in stanovanj (Ur. l. RS, št. 125/03), s po-
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udarkom na izpolnitvi zahtev iz 38. člena
ZGO-13..
Prosilci lahko priložijo tudi druge izjave in
listine, ki izkazujejo izpolnitev kriterijev prednostnega vrstnega razreda in prednostne
razloge – točka I. 6 tega razpisa.
Posojilo lahko dobi prosilec, ki na predpisanem obrazcu in z zahtevanimi prilogami
v razpisnih pogojih odda popolno vlogo za
pridobitev posojila in je njegova vloga, ki jo
obrazloženo poda SSRS, odobrena s sklepom Nadzornega sveta SSRS.
SSRS bo obravnaval le pravilno oddane,
izpolnjene in popolne vloge ter si pridržuje
pravico, da preveri ustreznost in veljavnost
vse predložene dokumentacije – prilog k
vlogi in jo opredeli kot neustrezno ali neskladno z razpisnimi zahtevami.
6. Prednostni vrstni red in prednostni razlogi
Prednostni vrstni red vlagateljev zahteve
za pridobitev posojila se določi glede na trenutek prejema popolne vloge za pridobitev
posojila.
Pri pridobitvi posojila bodo imeli prednost
tisti upravičeni prosilci – vlagatelji, ki:
– jim bo z rekonstrukcijskimi posegi omogočena rešitev prvega stanovanjskega problema oziroma zagotovitev primernega stanovanja skladno z zakonodajo,
– bodo izkazali, da so predvideni ukrepi za izboljšanje bivalnih pogojev v smislu
določil pravilnika o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in
stanovanj ter drugo,
– bodo vložili kot lastna sredstva v investicijo tista sredstva, ki so bila pridobljena z
varčevanjem v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi,
– bodo prijavili projekte vezane na rekonstrukcijo večstanovanjskih stavb, ki se
nahajajo v starih mestnih jedrih,
– bodo listinsko izkazali, da so pridobili
sredstva po javnem razpisu za kreditiranje
okoljskih naložb občanov 36OB06A4, Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za namene A, B, C, D in H;
– bodo listinsko izkazali, da so pridobili
sredstva po javnem razpisu JR–ST 2006
namenjenem za finančne spodbude za investicije v povečanje učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb5,, Direktorata
za evropske zadeve in investicije, Sektorja
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov,
– bodo izkazali, da so predvideni ukrepi
za statično oziroma konstrukcijsko ojačitev
starih večstanovanjskih stavb (predvsem
zidanih) v smislu zagotavljanja zakonsko
predpisane potresne varnosti večstano3 (1) Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo in odstranitev objekta mora vsebovati
tudi dokumentacijo o ukrepih za preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi in o
ravnanju z gradbenimi odpadki. (2) Iz projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta
mora biti razvidno, da je nosilnost temeljnih tal
ustrezna, da so že vgrajeni gradbeni proizvodi,
ki bodo ohranjeni, uporabni in da je objekt primeren za rekonstrukcijo. (3) Iz projektne dokumentacije za spremembo namembnosti mora
biti razvidno, kako se bo zaradi spremenjene
namembnosti objekta oziroma dela objekta
ali določenih prostorov v njem spremenil vpliv
objekta na okolico.
4 Objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/06,
dne 27. 1. 2006 in sprememba zneska.
5 Objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/06,
dne 17. 3. 2006.
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vanjskih stavb. To merilo velja le za rekonstrukcije mestnih jeder v potresno močno
ogroženih mestnih območjih: Ljubljana,
Kranj, Škofja Loka, Domžale, Kamnik, Brežice, Krško, Idrija, Logatec in drugi (karta
Potresna ogroženost Slovenije – projektni
pospešek tal6).
7. Višina posojila
Višina posojila, ki se odobri po posamezni vlogi, se izračuna od obračunske
vrednosti prijavljene investicije in obsega
prijavljene rekonstrukcije večstanovanjske
stavbe in je vezana na s strani SSRS določeno primerno ceno za primer celotne rekonstrukcije objekta po tem razpisu ter se
določi po preučitvi vloge prosilca in predložene dokumentacije.
Višina posojila lahko znese do največ
50% obračunske vrednosti investicije, izračunane po prejšnjem odstavku oziroma
največ 5 mio SIT na posamezno stanovanjsko enoto.
Omejitev sočasnega financiranja
SSRS, si pridržuje pravico, da bo od 50%
deleža odštel delež finančnih sredstev, ki jih
je prosilec že pridobil iz naslova razpisov po
5. in 6. alineji 6. točke tega razpisa za posamezna dela rekonstrukcije, ki jih je prosilec
prijavil v vlogi podani po tem razpisu.
Kolikor prosilec po prejemu sklepa o odobritvi s strani Nadzornega sveta SSRS oziroma po sklenitvi posojilne pogodbe prejme
dodatna oziroma druga sredstva za namene
prijavljene rekonstrukcije večstanovanjske
stavbe po javnih razpisih oziroma programih
v Republiki Sloveniji oziroma Evropski uniji
ali po mednarodnih razpisih, je dolžan to nemudoma pisno sporočiti in listinsko izkazati
SSRS. Ta začasno ustavi financiranje po posojilni pogodbi in ponovno preuči dokumentacijo ter ustrezno predlaga Nadzornemu
svetu SSRS spremembo višine odobrenih
sredstev ter izdajo novega sklepa o odobritvi sredstev. Na podlagi sklepa se sklene
dodatek k posojilni pogodbi.
Prosilčeva neobvestitev SSRS o okoliščinah iz prejšnjega odstavka ima za posledico takojšnji odstop od namere sklenitve
posojilne pogodbe oziroma od že sklenjene
posojilne pogodbe in je pravni temelj za takojšnji zahtevek za povrnitev vseh že danih
sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Po preučitvi popolne vloge SSRS odloči
katera cena se upošteva za obračunsko vrednost investicije, pri čemer so cene omejene
navzgor in se lahko upošteva največ primerna cena pomnožena s stanovanjsko površino
izračunano po spodaj navedeni definiciji.
* do uvedbe enotne valute EUR7 v tolarski protivrednosti na dan podpisa gradbene
pogodbe;
** za izračun stanovanjske površine se
upoštevajo faktorji redukcije in sicer za loggio 0,75, za shrambo, za pokriti balkon
ali pokrito teraso 0,50, za odkriti balkon ali
odkrito teraso 0,25;
*** GOI – obsega: pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na gradbišču z zunanjo ureditvijo
gradbene parcele in potrebnimi komunalnimi (hišnimi) priključki na lokalno komunalno oziroma javno infrastrukturo.
6 Karta je sestavni del standarda SIST EN
1998-1(*4): Evrokod 8: Projektiranje potresno
odpornih konstrukcij: 1. del: Splošna pravila,
potresni vplivi in pravila za stavbe.
7 Oziroma po tečaju zamenjave za EUR
od uvedbe dalje.
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Tabela 1
Način zagotavljanja

Vrednost
brez DDV

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

rekonstrukcija

GOI ***

V primeru rekonstrukcije stavb ali njihovih delov, proglašenih za kulturni spomenik
skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99) je primerna cena
za GOI višja in znaša do 700 EUR/m2.
8. Obrestna mera
Obrestna mera za odobreno posojilo je
letna v višini 12 mesečnega EURIBOR + 0%
in se obračunava na stanje glavnice. Glavnica se revalorizira z valutno klavzulo (D).
V mesecu sprejema tega razpisa posojil
je obrestna mera D + 3,521%. Obrestna
mera se spreminja enkrat letno, in sicer 1.1.
vsako leto na podatke o letnem EURIBOR,
objavljenem na prvi delovni dan v decembru
preteklega leta.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
9. Odplačilna doba
Odplačilna doba za odobreno posojilo je
največ 25 let od podpisa posojilne pogodbe.
Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece
po črpanju celotnega posojila, vendar ne
kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v
plačilo največ 25 let po podpisu posojilne
pogodbe.
Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.
Odobreno posojilo se preračuna v EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem
na dan podpisa posojilne pogodbe. Mesečna obveznost je izražena v EUR in ostaja v
koledarskem letu enaka, po vsakem letu pa
se lahko spremeni, če se spremeni EURIBOR. Njena tolarska protivrednost se spreminja s srednjim tečajem Banke Slovenije za
EUR-a na dan izračuna obveznosti. Tolarski
znesek obveznosti se ob neplačilu obrestuje
po zakonski zamudni obrestni meri.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
10. Zavarovanje posojila
Zavarovanje posojila je obvezno in je
lahko izvedeno glede na upravičenega prosilca z enim od naslednjih vrst finančnih
zavarovanj, in sicer z:
a) bančno garancijo za celotni odobreni
znesek,
b) zavarovanjem celotnega posla pri zavarovalnici,
c) zastavo še neobremenjene nepremičnine.
Pri fizičnih osebah z zavarovanjem po
točki c) in pri pravnih osebah z zavarovanji
pod točkami a), b) in c).
V primeru iz točke c) mora biti neobremenjena nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko kot zaprošeno oziroma odobreno
posojilo. Kot vrednost se upošteva pogodbena vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v letu 2005, 2006
oziroma 2007, za ostale nepremičnine pa

do največ 600
vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik sodnih
cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem
inštitutu za revizijo.
Posojilodajalec ima v primeru dvoma v
vrednost nepremičnine, ponujene v zastavo sam pravico določiti drugega cenilca za
gradbeništvo – splošno, vpisanega v imenik
sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin, vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V zastavo je
lahko dana tudi kreditirana nepremičnina.
Druga zasedena najemna stanovanja in
zasedene najemne stanovanjske hiše ne
štejejo za ustrezno nepremičnino za zavarovanje posojila z zastavo. Za ustrezno ne
šteje nepremičnina, stvar in pravica, ki ne
more biti predmet izvršbe po zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-UPB1, Ur. l. RS,
št. 40/04).
Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje
odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni
upnik na ustrezni nepremičnini. Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za vse običajne
rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS.
Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki
je zgrajena na nepremičnini obremenjeni s
stavbno pravico, ni dopustno.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino po pridobitvi uporabnega dovoljenja
oziroma po zaključku rekonstrukcije zavarovati za vse običajne rizike in zavarovalno
polico vinkulirati v korist SSRS.
11. Stroški
Stroške vseh zavarovanj in priprave ter
sklepanja posojilne pogodbe (notarske in
druge stroške v zvezi s tem) plača posojilojemalec. Na pogodbi morajo biti overjeni
podpisi vseh strank.
12. Črpanje posojila
Za črpanje odobrenega posojila mora
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti sklenjena praviloma v 100 dneh po prejemu sklepa o odobritvi posojila. Najkasneje po prejemu sklepa o
odobritvi s strani Nadzornega sveta SSRS
mora posojilojemalec skleniti gradbeno pogodbo in jo predložiti SSRS, ki jo navede v
posojilni pogodbi. Če ta pogoj ni izpolnjen
se šteje, da je prosilec odstopil od vloge za
ta razpis, odobrena sredstva pa Nadzorni
svet SSRS lahko odobri po predlogu SSRS
drugemu upravičenemu prosilcu.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni
pogodbi v odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpi-

sanih sredstev, pod pogojem, da je posojilojemalec zagotovil v vlogi navedeni oziroma
predvideni del svojih sredstev, kar dokaže
z oceno in dokazili o dosedanjih vlaganjih v
investicijo – projekt.
13. Omejitve razpolaganja z nepremičnino
Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati stanovanj v objektu, ki je predmet rekonstrukcije,
vse do poplačila posojila. Posojilo se lahko
delno ali v celoti predčasno poplača. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za izdajo
ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev brez pozitivnega soglasja SSRS imata za posledico
ničnost pogodbe s katero je bilo stanovanje
odtujeno ali obremenjeno, oziroma vzpostavljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji
stanovanja se sklene dodatek k posojilni
pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem se ugotovi preostali znesek posojila ter
se SSRS nakaže prejeto kupnino. Znesek
se odšteje od zneska odobrenega oziroma preostalega še neodplačanega zneska
posojila.
II. Postopek obravnave vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS
iz naslova posojila po tem razpisu, lahko
oddajo vloge s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Poljanska
cesta 31.
Popolno izpolnjene vloge lahko oddajo
prosilci samo na posebnem obrazcu, ki ga
lahko dobijo na navedenem naslovu od dne
objave tega razpisa. Popolne vloge bodo
sprotno obravnavne po času dospetja.
O vlogah prosilcev bo na predlog SSRS
odločal Nadzorni svet SSRS na sejah. Izbrani prosilci bodo s strani SSRS prejeli sklep
o izbiri, ostali prosilci prejmejo obvestilo o
neodobritvi vloge.
Vse informacije o programu – razpisu
lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali
na tel. 01/47-10-500.
Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa
predvidena sredstva oziroma najkasneje do
31. 12. 2007.
Nadzorni svet SSRS lahko sprejme na
predlog SSRS obvezno razlago posameznih
določb tega razpisa ter spremeni oziroma
dopolni njegova posamezna določila, ki jih
objavi na enak način kot ta razpis ter se
uporabljajo od dne sprejema.
V projektih sofinanciranja po tem razpisu, odloči direktor SSRS v okviru razpisane oziroma s sklepom Nadzornega sveta
SSRS odobrene vsote sredstev za izvedbo
programa sofinanciranja, o morebitni spremembi namena (soinvestiranje/kreditiranje)
ali znižanja zaprošenih sredstev prosilca in
o odobritvi spremembe, ob upoštevanju pogojev tega programa in aktov, ki opredeljujejo poslovanje SSRS.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-22907/06
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96
in 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: Zakon),
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
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določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00; v nadaljevanju: Uredba),
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01; v nadaljevanju: Navodilo), Pravilnika o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim
skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04;
v nadaljevanju: Pravilnik), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj (Ur. l. RS,
št. 45/02, 58/03, 85/03, 44/04 in 117/04; v
nadaljevanju: Splošni pogoji), sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 47602-6/2006/5 z
dne 13. 4. 2006 o Poslovnem in finančnem
načrtu Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj za leto 2006. Spremembah poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj za leto 2006, sprejetega na 29. seji
nadzornega sveta z dne 19. 7. 2006 objavlja
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju: Regionalni sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje investicijskih projektov
podjetniškega značaja
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Regionalnega sklada začetnim
investicijskim projektom podjetniškega značaja, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji:
– prednostno
– na celotnem območju v regijah skupine A (Pomurska, Podravska, Zasavska in
Spodnjeposavska) in skupine B (Savinjska,
Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna
Slovenija) ter
– na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi iz regij skupine C (Goriška, Gorenjska) in skupine D (Obalno-kraška, Osrednjeslovenska) glede na 3. člen Uredbe;
– ter ostalih območjih, ki niso v občinah s
posebnimi razvojnimi problemi, iz regij skupine C (Goriška, Gorenjska) in skupine D
(Obalno-kraška, Osrednjeslovenska) glede
na 3. člen Navodila.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.349,700.000 SIT ugodnih posojil za investicijske projekte podjetniškega značaja, pri
čemer bo razpis potekal tako, da bo prvi rok
za oddajo prijav namenjen izključno projektom na področjih, ki so navedena kot prednostna, drugi rok za oddajo prijav, pa tudi
projektom na vseh ostalih območjih.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci: pravico kandidiranja na
razpisu imajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki,
registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06),
zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o
zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92 s sprem. in
dop.), ki dejavnost opravljajo v Republiki
Sloveniji in projekt izvajajo na navedenih
območjih. Upravičenci morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu B, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih
zahteva Regionalni sklad od upravičencev
in so navedene v poglavju IV. tega razpisa in
na posameznem obrazcu za prijavo.
2. Nameni dodeljevanja sredstev: sredstva se dodeljujejo začetnim projektom poslujočih subjektov v proizvodne in storitvene
objekte ter opremo.
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Investicije lahko zajemajo vlaganja
v sledeča osnovna sredstva (upravičeni stroški):

Sredstva se po tem razpisu ne dodelijo (neupravičeni stroški):

nakup zemljišč

nakup rabljenih strojev in rabljene opreme

komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč

nakup opreme pod lizingom

gradnja in/ali nakup objektov

plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu

nakup novih strojev in nove opreme stroški promocije
stroški javne uprave
stroški poslovanja
sredstva, ki se ne amortizirajo (obratna sredstva)
stroški izdelave tehnične dokumentacije
strošek davka na dodano vrednost

Financirani investicijski projekti v proizvodne ter storitvene objekte ter opremo
se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%),
– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku
projekta.
3. Do spodbud niso upravičeni subjekti,
ki:
– delujejo na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, vse na
področju proizvodov navedenih v Prilogi I k
Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E), ter na področjih ribištva,
jeklarstva premogovništva, transporta, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken in
industrije motornih vozil;
– so v prisilni poravnavi, v stečaju ali v
likvidaciji;
ki so po letu 2000 pridobili oziroma so
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– ki so v stanju kapitalske neustreznosti,
kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99,
110/99, 50/02 in 93/02).
4. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Regionalnega sklada.
5. Projekt oziroma faza projekta ne sme
biti začeta pred 1. 1. 2005 ter mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni
razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2008.
Rok za zaključek investicije se opredeli v
sklepu in pogodbi.
6. Upravičenci lahko za projekt v Osrednjeslovenski statistični regiji prejmejo največ 35%, v ostalih regijah pa 40% (mala in
srednje velika podjetja največ 50 oziroma
55%) državnih pomoči v skladu z regionalno
karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje
politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01)), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije.
III. Finančni pogoji:
1. Projekt bo s strani Regionalnega sklada sofinanciran v višini do največ 75% pri-

znanih stroškov investicijskega projekta oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka
državnih pomoči v skladu s točko II./6. tega
javnega razpisa.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži
največ en projekt oziroma vlogo.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 5,000.000 SIT, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja
od 1,000.000 SIT. Kot celotna upravičena
vrednost projekta se šteje investicija v višini
predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb brez DDV.
4. Višina odobrenih sredstev ne sme presegati 500,000.000 SIT.
5. Posojilni pogoji:
– doba vračanja posojila: do 18 let (z
vključenim do triletnim moratorijem),
– obrestna mera: EURIBOR (trimesečni) + 0,35% za projekte, ki so na območjih
s posebnimi razvojnimi problemi, oziroma
EURIBOR (trimesečni) + 0,8% za projekte
na vseh ostalih območjih,
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove,
– pogodbene obresti se v času moratorija mesečno plačujejo.
6. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR. Doba odplačevanja
posojila ne more biti daljša od ekonomske
dobe projekta.
7. Črpanje posojila Regionalnega sklada je dokumentarno: na podlagi računov
ali pogodb, z možnostjo nakazila sredstev
izvajalcem, oziroma dobaviteljem na podlagi
pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali
v obliki refundacije že plačanih računov za
dela, izvršena iz lastnih virov po 1. 1. 2005.
8. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25%
upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih
sredstev.
9. Prejemnik spodbud mora podati izjavo, da po letu 2000 ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja
takih pomoči. Kolikor pa je upravičenec prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz
morebitnega drugega javnega vira, pa mora
navesti vir in višino prejetih sredstev.
10. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe.
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11. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo
štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v
sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje. Pozitivni sklep upravičenca, ki ne
izpolni teh pogojev, se na podlagi 19. člena
Splošnih pogojev zavrže.
12. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji Posojilo
do 2,000.000 SIT upravičenec praviloma
zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad
2,000.000 SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali
z drugim, temu instrumentu enakovrednim
jamstvom, za katerega morajo predhodno
pridobiti soglasje Regionalnega sklada. V
primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Regionalnega sklada in vrednostjo
zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5. Za
dokazovanje vrednosti nepremičnin se upoštevajo cenitve izdelane v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (Ur.
l. RS, št. 42/03), ki ga opravi sodni cenilec
s seznama pri Regionalnem skladu. V cenitvi morajo biti navedeni ZK izpiski in k.o.
ocenjenih nepremičnin. Cenitev ne sme biti
starejša od 11. 8. 2005. V primeru zavarovanja posojila z nepremičnino, ki je predmet
zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, upošteva se vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe, ki ni starejša
od 1. 1. 2005. Kolikor cenitveno poročilo
ni opremljeno s fotografijami zastavljenega
premoženja, morajo biti le-te priložene posebej, ravno tako morajo biti fotografije nepremičnine priloga k kupoprodajni pogodbi.
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13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in
vodenja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d. Regionalni sklad
ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila):
1. Upravičenci oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu B s pripadajočo izjavo št. 1, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Investicijski program, ki mora biti izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področje javnih financ (Ur.
l. RS, št. 60/06). Investicijski program mora
poleg ostalega vsebovati izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja
vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja) za obdobje
trajanja projekta.
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri
pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava.
4. V primeru graditve ali izvajanja del na
objektih, gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03
in 47/04), ki se mora glasiti na prijavitelja in
prijavljeno investicijo.
5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo, ki morajo biti izdani po 1. 1. 2005.
Pri črpanju morajo biti predloženi računi in
pogodbe.
6. Investitor mora podati predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.).
7. Dokazila o registraciji vlagatelja:

– za pravne osebe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike fotokopija izpisa iz Poslovnega
registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje.
8. Za pravne osebe: Bilanci stanja in
Bilanci uspeha ločeno za leto 2004 in leto
2005, potrjene s strani AJPESa.
Samostojni podjetniki posamezniki predložijo s strani davčne uprave potrjeni kopiji
Napovedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti ločeno za leto 2004 in leto 2005,
z obveznima prilogama Bilanca stanja in
Bilanca uspeha.
Obrtniki pa predložijo s strani davčne
uprave potrjeni kopiji Napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti ločeno za
leto 2004 in leto 2005, z obveznima prilogama Bilanca stanja in Bilanca uspeha ali
potrjeno kopijo Dohodninske napovedi za
leto 2004 in leto 2005.
9. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank,
ipd.) o stanju zadolžitev (kolikor obstajajo),
iz katerega bo razvidno tako stanje posojila
kot višina še nezapadlega dolga.
10. Originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku
prisilne poravnave, likvidacije ali v stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni.
11. Kolikor investicija leži na zavarovanem območju ali na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali izvedbenega dela regionalnega programa, se priloži
potrdilo o vključenosti v tako območje oziroma program.
12. Obrazec BON-1 in BON-2 izdan s
strani AJPES-a, če je prosilec pravna oseba
oziroma BON-1 če je prosilec samostojni
podjetnik posameznik.
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro z njihovo uporabo:

  1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 45 točk)
a) Stopnja ogroženosti območja (3. člen Navodila o prednostnih območjih)
  3

D

  5

C

10

B

15

A

b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v letu 2005
  2

enako ali manjše

  3

do 25% večje

  5

med 25 in 50%

  7

med 50 in 75%

10

nad 75%

c) Obmejno ali drugo varovano območje (največ 5 točk)
  0

investicija se ne nahaja na obmejnem ali drugem varovanem območju

+5

investicija je na obmejnem območju
(3.b točka/3. člen Uredbe vrednosti meril za določitev območji s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo
ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00)

+5

investicija je na zavarovanem območju
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d) Vključenost projekta v širše celovite programe (obseg in pomen projekta)
  0

podatki iz prijave niso razvidni oziroma ni priloženega dokazila

  5

na območju občine oziroma lokalne skupnosti, za kar je priloženo ustrezno potrdilo občine

10

vključen v RRP na območju statistične regije, za kar predloži potrdilo RRA z ustreznim izsekom RRP

15

na območju celotne države / več statističnih regij, za kar predloži potrdilo večih RRA s predložitvijo posameznih izsekov RRP

2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 30 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
0

podatki niso razvidni oziroma se povpraševanje in proizvodnja zmanjšujeta

3

povpraševanje in proizvodnja se ohranjata

6

povpraševanje in proizvodnja se povečujeta
b) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev

0

iz vloge ni razvidno oziroma gre za tehnologijo, ki ne vključuje inovativnih rešitev ali razvoja novih proizvodov

6

tehnologija, ki v manjši meri vključuje inovativne rešitve oziroma proizvodnje novih produktov ali preprosta, delovno intenzivna proizvodna tehnologija oziroma proizvodi, ki ne odstopajo od povprečja na trgu v smislu tehnološke zahtevnosti

9

visoka tehnološka raven posameznih rešitev oziroma elementov, nove proizvodne tehnologije ali končni proizvodi in tehnološko dohitevanje konkurentov; dobri obeti za prodajo oziroma proizvodnjo
c) Ocena finančne uspešnosti projekta

  0
  6
12

razmeroma slabo finančno stanje prijavitelja, predvideni obseg investicije je v primerjavi s finančno močjo (denarni tok)
podjetja velik, tveganje neuresničitve projekta je zaradi velikosti investicije in zaradi morebitnih finančnih težav podjetja
veliko
prijavitelj je v dobrem finančnem stanju, viri financiranja so jasno razvidni in v celoti zagotovljeni, predvideni obseg investicije je v primerjavi s finančno močjo (denarni tok) podjetja relativno velik, tveganje neuresničitve projekta je zaradi velikosti
investicije in zaradi morebitnih finančnih težav podjetja zmerno
prijavitelj je v odličnem finančnem stanju, viri financiranja investicije so jasno razvidni in v celoti zagotovljeni, predvideni
obseg investicije bo financiran brez težav za redno poslovanje podjetja, tveganje neuresničitve projekta zaradi morebitnih
finančnih težav je minimalno

d) Interna stopnja donosnosti projekta
0

če je IRR manjši od 4%

1

če je IRR med 4% in 6%

2

če je IRR med 6% in 8%

3

če je IRR večji kot 8%

3. Izvedljivost investicije (največ 25 točk)
a) Kreditna sposobnost investitorja
  0

iz podatkov ni razvidna možnost poplačila terjatev

  5

ustrezna zmožnost plačevanja obresti in vračila glavnice, ob poslabšanju ekonomskih razmer ali položaja komitenta, pa se
bo lahko njegova plačilna sposobnost poslabšala.

10

visoka stopnja izkazane kreditne sposobnosti – najvišja kreditna sposobnost in najmanjša stopnja tveganja, zmožnost vračila
glavnice in obresti zelo visoka

b) Boniteta investitorja / zavarovanje posojila
b/1
0

podatki so pomanjkljivi

1

zadovoljiva

3

odlična
b/2

0

iz predložene dokumentacije ni dobro razvidne možnosti zavarovanja posojila

1

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja z nepremičnino

2

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja posojila z bančno garancijo
c) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe)
c/1 (kumulativno seštevanje točk);

+1

investicija izkazuje racionalizacijo dela

+1

investicija izkazuje večji tržni delež na trgu

+1

investicija izkazuje ugodnejše cene in poslovne pogoje
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c/2
0

število delovnih mest se bo z investicijo zmanjšalo

1

ohranjanje obstoječega števila delovnih mest

2

povečanje števila delovnih mest za 5% glede na obstoječe stanje

3

povečanje števila delovnih mest za 5% – 10% glede na obstoječe stanje

4

povečanje števila zaposlenih za več kot 10% glede na obstoječe stanje
d) Ekološka ustreznost investicije

0

iz vloge ni razvidno

1

ohranjanje sedanje ravni negativnih vplivov podjetja na okolje, problematično izpolnjevanje zahtev okoljskih predpisov, projekt ima manjše negativne ekološke učinke, ki so v primerjavi z drugimi pozitivnimi učinki projekta zelo majhni

2

izpolnjevanje okoljskih standardov, ki naj bi veljali v času aktiviranja investicije in v pretežnem delu njene življenjske dobe,
napredek podjetja v varstvu okolja, projekt ima manjše, vsaj posredne pozitivne ekološke učinke – bodisi v sami proizvodnji/pridobivanju ali pa posredno s proizvodi (zmanjšanje količin odpadne embalaže ipd.)

3

preseganje okoljskih standardov, ki naj bi veljali v času aktiviranja investicije in v pretežnem delu njene življenjske dobe,
bistven napredek podjetja v varstvu okolja, projekt je izrazito ekološko usmerjen (zmanjšanje obremenitve voda in zraka,
učinkovitejše ravnanje z odpadnimi trdnimi snovmi)

Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Odpiranja bodo potekala
do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski
projekti, ki bodo dobili višje število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. izvedljivost investicije.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno na pošto
ali datum in ura oddaje projekta osebno v
vložišče Regionalnega sklada).
VI. Rok in način prijave:
1. Prvi rok za oddajo prijav je 11. 9. 2006.
Drugi rok za oddajo prijav je 11. 10. 2006.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo tretji delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog in
sicer za vloge, ki bodo prispele do vključno
11. 9. 2006 do 16. ure. Drugi rok za oddajo vlog je do 11. 10. 2006. Vloge so lahko
oddane osebno ali priporočeno po pošti do
vključno 11. 10. 2006. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje
odpiranje. Odpiranji bosta tretji delovni dan
po izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranji
nista javni in bosta potekali do porabe sredstev. Kolikor bo razpisana vsota izčrpana
ob prvem roku, drugega odpiranja ne bo, v
tem primeru bo Regionalni sklad to objavil
na svoji spletni strani. Prvi rok za oddajo
prijav je namenjen izključno projektom na
področjih, ki so navedena kot prednostna,
drugi rok za oddajo prijav pa tudi projektom
iz ostalih območij.
Prijavitelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS
za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis

B2«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
slovenski valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje
po naročilu preko elektronske ali navadne
pošte. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Regionalnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
Upravičenci lahko pridobijo informacije
o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje
spodbud Regionalnega sklada in sicer na
tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne
dokumentacije preko elektronske pošte je
možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od prosilca zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Regionalni sklad
lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Upravičenec sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
VII. Obravnava vlog:
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 5 dni od posameznega odpiranja pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, v kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko
v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev zadnje uvrščenemu
upravičencu znotraj razpisane višine sredstev v omejeni višini upravičeno zaproše-

nega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
10 mio SIT, razpoložljiv obseg posojil še
5 mio SIT, zato dodelitev v višini 5 mio
SIT). Vloge upravičencev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. Vloge,
ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke VI.
ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava Regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge,
ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
6. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom v roku 30 dni po
izteku posameznega roka za oddajo vlog.
7. Postopek izbire Regionalnega sklada
bo potekal skladno s Splošnimi pogoji.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Regionalni sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih
spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
8. Regionalni sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obrestih (Ur. l. RS, št.
56/03, 135/03 in 118/05).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 153
Ob-22792/06
Geološki zavod Slovenije, na podlagi sklepa Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, št.
2207/6037-20/2006/1135 in 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Ur. l. RS, št. 24/06) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce /
raziskovalke v letu 2006
za naslednja področja:
– geologija – Sedimentologija, mineralogija in petrologija, mentor doc. dr. Bojan
Ogorelec,
– geologija – Podzemne vode, mentorica
dr. Branka Trček in
– geologija – Geološki informacijski sistem, mentor dr. Marko Komac.
Pogoji za kandidiranje kandidatov na javni razpis:
Kandidat za mladega raziskovalca mora
v skladu s 25. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur.
l. 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; že
vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij, povprečna ocena podiplomskega študija ni pomembna;
– če kandidat še nima diplome in je v zadnjem letniku študija oziroma je absolvent in
ima opravljenih najmanj 80% vseh izpitov in
vaj, mora najpozneje do 15. 9. 2006 diplomirati in doseči povprečno oceno izpitov in
vaj najmanj 8.00;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); 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 in sicer za
čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako
velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko
odsotnost oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka.
Kandidati, 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.
Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 25. člena pravilnika:
– kratek življenjepis;
– potrdilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi (če kandidat še
nima diplome oziroma magisterija, mora
predložiti izjavo, da bo diplomiral oziroma
magistriral do vključno 15. 9. 2006);
– 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 prejetih nagradah oziroma
priznanjih,
– dokazilo o objavljenih znanstvenih
člankih
in opis drugega sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Št.

V skladu s 27. členom pravilnika bo izbor prijavljenih kandidatov opravil Geološki
zavod Slovenije v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev
kandidatov in podal pisno oceno na postavljena merila (26. člen pravilnika).
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo vključno do 28. 8. 2006
na naslovu: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, z vidno oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za mlade raziskovalce«.
Geološki zavod Slovenije
Št. 06/00582
Ob-22906/06
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) na podlagi 22. člena
Pravilnika o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06) objavlja
razpis
za kandidata za mladega raziskovalca
(MR) v Centru za razvoj in izdelavo
diagnostičnih reagentov (m/ž)
1. Prosto mesto MR je razpisano na raziskovalnem področju mikrobiologije in imunologije, pri izbranem mentorju (JARD) prof.
dr. Vladki Čurin Šerbec, univ. dipl. kem.
2. Skladno s 25. členom pravilnika (Ur.
l. RS, št. 24/06) mora kandidat/ka za MR
izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije
(RS);
– tuje državljanstvo s pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani
RS;
– ima najmanj univerzitetno stopnjo izobrazbe;
– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; če je
kandidat/ka že vpisan na podiplomski študij
ali je končal magisterij, povprečna ocena
dodiplomskega študija ni pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je kandidat/ka brez
finančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že opravil/a študijski
program za pridobitev magisterija, je starost
lahko 30 let;
– če je kandidat/ka izbrabil/a porodniški oziroma starševski dopust, pri čemer
se za enega otroka upošteva eno leto, se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta; enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko
odsotnost;
– kandidati/ke, ki so bili že financirani v
programu MR, pa so pogodbo predčasno
prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.
3. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna ocena dodiplomskega študija;
– že končan magisterij;
– vpis na podiplomski študij;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v
8 dneh od objave razpisa na naslov: Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 6, z obvezno oznako na ovojnici »Javni razpis za
prosto mesto mladega raziskovalca 2006
– Ne odpiraj«.
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Izbor kandidatov/k bo opravil ZTM v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril
izpolnjevanje pogojev in podal pisne ocene
glede na merila, navedena v tem razpisu.
Delovno razmerje z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili za določen čas (največ
4 leta in 6 mesecev), nastop dela pa bo z
začetkom financiranja Agencije za raziskovalno dejavnost RS (predvidoma 1. oktobra
oziroma 1. novembra 2006).
Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino
Ob-22769/06
Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, in 30/02) in 45. člen Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter Sklepa občinskega sveta o soglasju za sklenitev prodaje
pogodbe, številka 465-43/06, z dne 6. 6.
2006 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
Prodajalec: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Predmet prodaje: predmet prodaje so
nepremičnine
– parc. št. 208/4 travnik v izmeri
251 m2,
– parc. št. 210/1 njiva v izmeri 407 m2 in
travnik v izmeri 236 m2,
– parc. št. 211/3 travnik v izmeri 90 m2,
vodotok v izmeri 79 m2,
– parc. št. 211/7 travnik v izmeri 274 m2
in vodotok v izmeri 3 m2,
– parc. št. 212/4 travnik v izmeri
144 m2,
– parc. št. 203/17 travnik v izmeri
1.450 m2,
– parc. št. 208/1 travnik v izmeri
651 m2,
– parc. št. 208/2 travnik v izmeri 312 m2,
in gospodarsko poslopje v izmeri 22 m2,
– parc. št. 203/12 pot v izmeri 3 m2,
– parc. št. 212/11 travnik v izmeri 86 m2,
vse k. o. Preska.
Nepremičnine ležijo na območju Občine Medvode. Obravnavane nepremičnine
se nahajajo na začetku Medvode, oziroma
Preske, v trikotniku med Bizantovo cesto,
Škofjeloško cesto ter delno Bečanovo ulico.
Dostop do obravnavanega območja je mogoč po magistralni cesti Ljubljana – Kranj,
iz katere je neposreden dostop na Škofjeloško cesto in naprej do obravnavanega
območja.
Obravnavane nepremičnine se nahajajo
znotraj območja, ki je po dolgoročnem planu
Občine Medvode namenjeno gradnji stanovanj, soseska je namenjena bivanju. Soseska je kakovostno opremljena s komunalno infrastrukturo (električna energija preko
podzemnih kablov, vodovodno in hidrantno
omrežje, kanalizacija v mešanem sistemu,
plinsko omrežje in telefonsko omrežje).
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š 9 Medvode (Ur. l. SRS, št.
19/89 in Ur. l. RS, št. 58/92, 4/94, 72/95,
88/98, 50/01, 31/03 in 56/06 in 67/06 – uradni popravek). Nahaja se v območju urejanja S 9/1, ki je namenjeno za osrednje
dejavnosti in stanovanja, v morfološki enoti
3 C/2, v kateri je dovoljena gradnja večsta-
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novanjskih objektov, z dovoljenim višinskim
gabaritom K+VP+1+M.
Pogoji za posege v prostor so določeni
v lokacijski informaciji za gradnjo objektov
oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih
ali objektih, ki jo je izdala Občina Medvode, občinska uprava, številka: 350-454/06,
z dne 30. 5. 2006, in ki jo vsi zainteresirani
lahko pridobijo v Občinski upravi Občine
Medvode, pri Nataši Špilak.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Izhodiščna cena je 151,000.000 SIT oziroma 630.000 EUR, kar je 37.674,65 SIT/m2
in 157,18 EUR/m2.
V izhodiščni ceni ni zajet DDV.
Pogoji prodaje:
– nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«,
– prodajajo se vse parcele skupaj, prodaja posameznih parcel ni možna,
– kupec plača davek na dodano vrednost
in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva,
– kupec plača kupnino v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe oziroma izstavitvi računa.
Pogoji sodelovanja:
a) na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične osebe ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o
državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra,
b) kolikor se ponudba poda pooblaščencu, je potrebno predložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju,
c) obvezno je plačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 25% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Medvode 01271-0100000594, sklic na številko 00
110900. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine
se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno preložiti z
naslednjo vsebino oziroma prilogami:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– pooblastilo, overjeno pri notarju v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sne biti nižja od
izhodiščne cene,
e) potrdilo o plačilu varščine v višini 25%
izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Medvode 01271-0100000594, sklic na
številko: 00 110900,
f) idejna zasnova predvidene gradnje, ki
vključuje zunanjo ureditev, z dostopi, in arhitekturno zasnovo objektov. Idejna zasnova
mora biti skladna z lokacijsko informacijo, ki
jo je izdala Občina Medvode, občinska uprava, številka: 350-454/06, z dne 30. 5. 2006,
g) izjava da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
prispela v roku 8 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS – javne objave, do 12. ure na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, z oznako: »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin«,
na hrbtni strani pošiljke mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne
in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo
upošteval.
Postopek izbire najugodnejšega ponud
nika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Medvode in županu predlagala izdajo sklepa o najugodnejšem ponudniku. Župan bo vse ponudnike
obvestil o izboru v roku 15 dni po izteku roka
za zbiranje ponudb.
2. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene cene in ustreznost idejne zasnove predvidene gradnje.
Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti,
ki bo izpolnjeval vse pogoje, ki bo predložil
najsprejemljivejšo idejno zasnovo predvidene gradnje (določena v pogojih sodelovanja,
točka f) in najvišjo 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. V tem primeru se
varščina (kavcija) vrne.
Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Medvode pri Nataši Špilak, do ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 01/36 19 540, ali na e-mail:
natasa.spilak@medvode.si.
Občina Medvode
Ob-22791/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kungota za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 34/06)
in letnega plana za področje kmetijstva v
proračunu za leto 2006, Občina Kungota
objavlja
razpis
za dodelitev subvencij ukrepov
kmetijske strukturne politike v Občini
Kungota za leto 2006
1. Predmet razpisa
Občina Kungota v proračunu namenja
finančna sredstva za izvedbo ukrepov kmetijske strukturne politike za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Kungota za leto
2006 3,000.000 SIT, in sicer za:
1.1. sofinanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali 600.000 SIT,
1.2. sofinanciranje reprodukcije govedi,
svinj, drobnice in konj 1,000.000 SIT,
1.3. sofinanciranje izobraževanje kmetov
200.000 SIT,
1.4. sofinanciranje testiranja škropilnic
250.000 SIT,
1.5. sofinanciranje zavarovanja posevkov in nasadov proti toči 250.000 SIT,
1.6. sofinanciranje obrambe pred točo
200.000 SIT,
1.7. sofinanciranje delovanja društev in
strokovnih izobraževanj društev 200.000
SIT,
1.8. subvencioniranje promocij na področju kmetijstva 100.000 SIT,
1.9. sofinanciranje programov, ki jih za
kmete pripravljajo zunanje institucije (Kme-

tijski zavod Maribor, Ekonomski inštitut Maribor, Program pomoči na domu (javna dela
ipd.) 200.000 SIT.
Skupaj 3,000.000 SIT.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva oziroma njihovi nosilci, ki imajo kmetijska zemljišča na
območju Občine Kungota ter stalno prebivališče v Občini Kungota,
– društva, ki imajo sedež na območju
Občine Kungota in de ukvarjajo z dejavnostjo na področju kmetijstva na območju
Občine Kungota,
– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva na območju občine.
3. Način vlaganja zahtevkov ali vlog
Za ukrepe iz točk (od 1.1. do 1. 9.) vlagajo zahtevke upravičenci ali njihovi pooblaščenci ali v njihovem imenu izvajalske organizacije, kjer je to z razpisom omogočeno.
Za aktivnosti, ki so že bile izvedene se
vložijo zahtevki takoj po objavi razpisa, v naprej pa sproti, najkasneje 15 dni po opravljeni aktivnosti in do porabe razpisanih sredstev ali najkasneje do 20. decembra 2006.
Pred izvedbo prve subvencije so upravičenci dolžni izpolniti in podpisati zahtevek
(ki ga dobijo na Občini Kungota). K zahtevku je potrebno priložiti vso zahtevano
dokumentacijo, kot je navedena po posameznih točkah razpisa. Navedena sredstva
lahko upravičenci pridobijo le pod pogojem
podane izjave, da za isti namen niso prejeli drugih državnih pomoči, oziroma koliko
sredstev so iz drugih virov prejeli. Dodeljena
sredstva posameznim upravičencem morajo
biti izkazana kot nujna za obstoj kmetijskega
gospodarstva. Vlagatelj s podpisom jamči
za pravilnost izpolnjenih podatkov. V primerih, ko zahtevke vlagajo izvajalske organizacije, se razmerja določijo s posebnimi letnimi
pogodbami.
4. Obravnava vlog, postopek odobritve in
obvestilo o izidu javnega razpisa
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo za
ta namen imenuje župan. Predmet obravnave vlog je pregled popolnosti, pravilnosti in
skladno s kriteriji določitev višine opravičljivih stroškov in deleža sofinanciranja.
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah župan z odločbo v roku največ 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
vlagatelji pozvani tudi k podpisu pogodb. Če
vlagatelji v roku osmih dni od prejema poziva ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje,
kot da so odstopili od zahteve za pridobitev
sredstev.
Pred izvedbo prve subvencije oziroma
sofinanciranja so upravičenci dolžni izpolniti in podpisati zahtevek (ki ga dobijo na
Občini Kungota). K zahtevku je potrebno
priložiti vso zahtevano dokumentacijo, kot
je navedena po posameznih točkah razpisa. Navedena sredstva lahko upravičenci
pridobijo le pod pogojem podane izjave, da
za isti namen niso prejeli drugih državnih
pomoči, oziroma koliko sredstev so iz drugih
virov prejeli. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot
nujna za obstoj kmetijskega gospodarstva.
Vlagatelj s podpisom jamči za pravilnost izpolnjenih podatkov. V primerih, ko zahtevke
vlagajo izvajalske organizacije, se razmerja
določijo s posebnimi letnimi pogodbami.
1.1. Sofinanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali
Namen: preprečiti večjo gospodarsko
škodo zaradi bolezni in preventivno delovanje.
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Višina subvencije:
– za preventivno varstvo rejnih živali (konji, govedo, prašiči, drobnica), ki obsega
zaščitna cepljenja, vitaminizacijo, feruminizacijo in tretiranje proti zajedalcem do višine
50% storitve,
– laboratorijske preiskave in odvzem
vzorcev (mleka, sline, krvi, blata in drugega)
do višine 100% storitve preiskave. Zdravila
in druga potrebna dela pri tem niso vključena in jih nosi kmetovalec oziroma lastnik
sam v celoti.
Način izplačila: Občina Kungota sklene
pogodbo z zunanjimi izvajalci veterinarskih
storitev, upravičenec koristi sredstva ob naročilu storitve, kjer se mu ob plačilu storitve
odšteje subvencija občine. Občina subvencijo poravna po izstavljenem računu izvajalcu veterinarskih storitev. Občina Kungota
ima pravico preveriti pravilnost izvajanja storitev in upravičenost kmetovalca.
1.2. Sofinanciranje reprodukcije govedi,
svinj, drobnice in konj
Namen: selekcija živali in preprečitev nekontroliranega križanja vrst.
Višina subvencije: znaša 2.000 SIT od
opravljene vrednosti storitve.
Način izplačila: Občina Kungota sklene
pogodbo z zunanjimi izvajalci veterinarskih
storitev, upravičenec koristi sredstva ob naročilu storitve, kjer se mu ob plačilu storitve
odšteje subvencija občine. Občina subvencijo poravna po izstavljenem računu izvajalcu veterinarskih storitev. Občina Kungota
ima pravico preveriti pravilnost izvajanja storitev in upravičenost kmetovalca.
1.3. Sofinanciranje izobraževanje kmetov
Namen: višja raven predvsem praktičnih
znanj iz izkušenj za opravljanje kmetijske
dejavnosti ter sonaravnega kmetovanja.
Višina subvencije: do 50% vrednosti računa.
Dokazilo: veljaven račun izvajalcev izobraževanja ter dokazilo o udeležbi na izobraževanju in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.
1.4 Sofinanciranje testiranja škropilnic
Namen: gospodarska raba škropiv in semen ter ekološko sprejemljivi ukrepi za rabo
škropiv.
Višina subvencije: do 50% vrednosti storitve.
Dokazila: veljaven račun.
Način izplačila: plačilo se vrši po izstavljeni fakturi izvajalcu storitve za kmetovalce
po seznamu, ki so opravili storitev.
1.5 Sofinanciranje zavarovanja posevkov in nasadov proti toči
Namen: zmanjšanje gospodarske škode.
Višina subvencije: do 10% vrednosti zavarovalne premije.
Dokazilo: veljavna sklenitev zavarovanja
in obračun premije pri zavarovalnici.
Način izplačila: upravičenec v občinski
urad posreduje vlogo za sofinanciranje oziroma subvencijo, kateri predloži vsa dokazila.
1.6 Sofinanciranje obrambe pred točo
Namen: zmanjšanje gospodarske škode.
Višina sredstev: 200.000 SIT.
Način izplačila: splošna odgovornost Občine Kungota za pokritost vseh kmetijskih
gospodarstev v Občini Kungota.
Koriščenje sredstev: sredstva razporejena in izkoriščena.
1.7 Sofinanciranje delovanja društev in
strokovnih izobraževanj društev
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Namen: spodbujanje organiziranega prenosa znanj in izkušenj ter dvig stanovske
pripadnosti.
Višina subvencije: do 50% stroškov strokovnega izobraževanja, dotacije do 50%
plačane članarine za preteklo leto.
Dokazilo: veljaven račun izvedbe izobraževanja, seznam članov, izvedba prireditve
ali organizacija prireditve.
Način izplačila: vloga posameznika, ki se
naslovi na Občinski urad Občine Kungota s
priloženimi dokazili
1.8 Subvencioniranje promocij na področju kmetijstva
Namen: prepoznavnost vinorodnega
okoliša Občine Kungota.
Višina sredstev: 100.000 SIT.
Dokazilo: podpisana pogodba o najemu
razstavnega prostora.
Način izplačila: upravičenec v občinski
urad posreduje vlogo za sofinanciranje oziroma subvencijo, kateri predloži vsa dokazila.
1.9 Sofinanciranje programov, ki jih za
kmete pripravljajo zunanje institucije (Kmetijski zavod Maribor, Ekonomski inštitut Maribor, Program pomoči na domu (javna dela
ipd.)
Namen: pomoč kmetijam z različnimi
projekti, drugi izredni primeri.
Sredstva se namenijo izvajalcu priprave
razpisne dokumentacije ali drugih dokumentov, podpisa pogodbe, ki sodelujejo v projektu in so soudeleženi v lastnem deležu, ter da
so projekti usklajeni z smernicami državnih
pomoči, ki jih namenja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Koriščenje sredstev: po opravljeni storitvi
in predhodno potrjenem programu s strani
župana občine.
5. Dodatne informacije z zvezi z razpisom: vse dodatne informacije glede razpisa in postopka pridobitve sredstev lahko
prosilci dobijo na sedežu Občine Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota ali po tel.
02/655-05-00. Razpis je na vpogled tudi na
spletni strani Občine Kungota: www.kungota.si.
Občina Kungota
Št. 403-1/2006
Ob-22887/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2006 (Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 8/05), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za
leto 2006 (Uradne objave časopisa Snežnik,
št. 3/06), 6. člena Pravilnika o dodeljevanju
kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS,
št. 74/02 in 70/04) in 7. člena Pravilnika o
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica (Ur.
l. RS, št. 74/02 in 70/04, Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 5/03 in 3/04), Komisija za malo gospodarstvo, obrt, turizem in
kmetijstvo objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov za spodbujanje
malega gospodarstva, obrti, turizma in
kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica in
subvencioniranje obrestne mere,
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje v sodelovanju z Adriatic Slovenico, zavarovalno
družbo d.d., PE Postojna, Zavarovalnico Triglav d.d., OE Postojna in Banko Koper d.d.
1. Skupna vrednost razpisanega kredita znaša 417.292,61 EUR oziroma
100,000.000 SIT.
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2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje
namene:
a) na področju malega gospodarstva,
obrti in turizma za upravičene stroške investicij:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za gradnjo poslovnih prostorov za mala in
srednja podjetja,
– nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme,
– nakup opreme za turistične sobe,
– nakup opreme za gostinsko dejavnost,
– ureditev okolice gostinskih in drugih
poslovnih objektov.
b) na področju kmetijstva za upravičene
stroške investicij:
– nakup, graditev ali adaptacijo prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
– pridobitev in posodobitev turističnih kapacitet na kmetijah,
– nakup kmetijskih strojev in opreme,
– nakup opreme za ostale dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nakup plemenskih živali, razen plemenjakov za zagotavljanje genetske kakovosti
živine (namen ukrepa je zagotoviti ohranitev
kakovostnih vrst živine),
– nakup kmetijskih zemljišč.
3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati
pogoje za majhna ali srednje velika podjetja
iz 3. člena Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS,
št. 38/03). Ti pogoji se smiselno uporabljajo
tudi pri podjetnikih posameznikih.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene gospodarske družbe v težavah,
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica,
– komitenti Banke Koper d.d. oziroma
drugi prosilci, ki pri Banki Koper d.d. odprejo
transakcijski račun preko katerega morajo
usmerjati najmanj 50% plačilnega prometa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovni prostori, kmetija in lokacija objekta
oziroma zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki
opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede po
Standardni klasifikaciji dejavnosti:
– področje A – Kmetijstvo,
– oddelek 60 – Kopenski promet, cevovodni promet.
Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri eni izmed zavarovalnic, mora
za dobo kreditiranja skleniti pri:
a) Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi
d.d., PE Postojna naslednja zavarovanja:
– zavarovanje požarnih rizikov najmanj
tistih objektov ali opreme za katerega se
pridobiva kredit,
– zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje vozila za katerega
se pridobiva kredit (samo v primeru, če bo
možno kreditiranje),
– in vsaj enega od osebnih zavarovanj z
mesečno premijo najmanj 30 EUR (življenjsko, rentno ali zavarovanje z naložbenim
tveganjem oziroma vitafond zavarovanje).
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b) Zavarovalnici Triglav d.d., PE Postojna naslednja zavarovanja:
– premoženjsko zavarovanje (požarno
zavarovanje stanovanja, hiše, poslovnega
objekta ali podobno),
– enkratno naložbeno zavarovanje v višini 1.700 EUR ali v najmanj enaki vrednosti
nezgodno zavarovanje zaposlenih, ali eno
od kapitalskih zavarovanj z mesečno premijo najmanj v višini 40 EUR,
– ustrezno zavarovanje osnovnega sredstva (gradbeni objekt ali oprema), ki se z
odobrenim kreditom kupuje.
4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji:
– ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji
banke,
– doba vračanja kredita: od 1 do 5 let,
– obrestna mera deviznega kredita: šestmesečni EURIBOR+1,0% pribitek. Občina
Ilirska Bistrica subvencionira obrestno mero
v višini največ 2,5% letno, Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., PE Postojna
in zavarovalnica Triglav d.d., OE Postojna v
višini 1,5% letno, morebitno razliko obrestne
mere krije kreditojemalec (kreditojemalcu se
subvencionira obresti v višini največ 4,0%
letno, kar pomeni, da bo kreditojemalec odplačeval glavnico in razliko obresti, ki na dan
1. 8. 2006 znaša 0,335% na letni ravni).
Kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani občine
brez subvencioniranja zavarovalnice,
– zavarovanje in stroški kredita: v skladu
s pogoji banke,
– odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih ali trimesečnih obrokih,
– možnost moratorija na vračilo glavnice.
5. Višina kredita za spodbujanje malega
gospodarstva, obrti in turizma je lahko največ 55% vrednosti investicije oziroma upravičenih stroškov, za kmetijstvo pa največ
50% vrednosti investicije oziroma upravičenih stroškov oziroma največ 10,000.000
SIT.
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so
že pridobili sredstva za isti namen. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci
dobijo na Banki Koper d.d., Poslovna enota
Ilirska Bistrica in sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, mora biti priložena še naslednja dokumentacija:
– opis investicije do 5 mio SIT, poslovni
načrt nad 5 mio SIT (pod a in b točko),
– izjava prosilca, da za ta namen ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma koliko
sredstev iz drugih virov je že prejel za isti
namen (pod a in b točko),
– izjava, da dodeljena sredstva pomenijo
spodbudo za izvedbo projekta oziroma so
zanj nujno potrebna (pod a in b točko),
– fotokopija sklepa o vpisu ustanovitve v
sodni register z vsemi naknadno vpisanimi
spremembami (staro največ 90 dni) – pravne osebe,
– fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – gospodarske
družbe in samostojni podjetniki (AJPES) in
davčno številko,
– zadnje računovodske izkaze – pravne
osebe (AJPES), podatke o poslovanju v tekočem letu, plan denarnega toka,
– odločba pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (kjer
se to zahteva),
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– informacija o boniteti poslovanja družbe oziroma BON2 (star največ 7 dni) – za
družbe, ki niso komitenti Banke Koper d.d.,
– fotokopija potrjenega priglasitvenega
lista/obrtnega dovoljenja/sklepa o vpisu v
obrtni register Slovenije (v odvisnosti od
časa registracije) – samostojni podjetnik,
– potrdilo DURS o plačanih prispevkih
in davkih, staro največ 7 dni – samostojni
podjetniki,
– kopija davčnega obračuna akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto in bilanca stanja in uspeha – samostojni podjetnik,
– zadnja odločba o odmeri davka – samostojni podjetniki,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje kmetijske dejavnosti (odločbo o
priznanju statusa kmeta ali potrdilo Kmetijske svetovalne službe, da se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo) (pod b točko),
– potrdilo o poravnanih davkih in katastrskem dohodku (pod b točko),
– mnenje Kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti investicije (pod b točko),
– predračun oziroma ponudbo ali kupoprodajno pogodbo (pod a in b točko),
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo za namene gradnje enostavnih objektov (pod a in b točko),
– predračun o nakupu živali in potrdilo o
poreklu živali (pod b točko),
– dokumentacijo za zavarovanje kredita
(pod a in b točko),
– v odvisnosti od vrste posla še dodatna
dokumentacija po dogovoru z banko (pod a
in b točko).
7. Rok za prijavo je od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Občina
Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe sredstev.
8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso
potrebno dokumentacijo na naslov: Banka
Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska
Bistrica.
9. Vlogo prouči banka in svoje mnenje
poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt,
turizem in kmetijstvo Občine Ilirska Bistrica.
Sklep o dodelitvi kredita oziroma subvencioniranju obrestne mere sprejme župan
Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga
občinske komisije. Sklep sprejme najpozneje v roku 8 dni od prejema mnenja oziroma
takoj po prejemu podatkov iz evidence »de
minimis« ter ga prosilcu posreduje v roku 8
dni od sprejema odločitve.
10. Prosilec začne črpati kredit po podpisu kreditne pogodbe in ga mora porabiti
najkasneje v treh mesecih. Če ga zaradi
objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v
predvidenem roku, mora v 15 dneh pred iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja kredita.
11. Sredstva, pridobljena na podlagi tega
kredita se lahko porabijo samo za namene,
za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem razpisu in
izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu,
lahko preverijo pristojni organi Občine Ilirska Bistrica, Adriatic Slovenice, zavarovalne
družbe d.d., PE Postojna, Zavarovalnice Triglav d.d. OE Postojna in Banka Koper d.d.
V primeru, da je ugotovljena nenamenska
poraba sredstev kredita, ali da je bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih podatkov,
ali da je kreditojemalec prenehal z dejavnostjo ali odtujil sredstva pridobljena s tem
kreditom pred potekom petih let, mora kre-

ditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan
del kredita z obrestmi po zakonsko določeni
zamudni obrestni meri za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Kreditojemalec mora vrniti tudi subvencijo realne obrestne mere z obrestmi po
zakonsko določeni zamudni obrestni meri
za obdobje od dneva plačila dalje.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-22970/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepov Občinskega sveta Občine Postojna št. 36101-9/95
z dne 31. 5. 2005, št. 36101-9/95 z dne
18. 10. 2005 in št. 46501-25/2005 z dne
8. 11. 2005 o spremembah sklepa št.
36101-9/95 z dne 31. 5. 2005, z dne 26. 10.
2004, št. 03201-8/2005 z dne 4. 7. 2005,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A) Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 768/4, površine 553
m2, parc. št. 2614/24, površine 95 m2, parc.
št. 392/46, površine 366 m2 in parc. št.
154/10, površine 256 m2, vse k.o. Postojna, na katerih je predvidena gradnja mestne tržnice; izklicna cena: 13,716.000 SIT
(57.235,85 EUR).
Nepremičnine so na območju Novega
trga v Postojni in so v lasti Občine Postojna.
1. Na nepremičninah mora izbrani ponudnik zgraditi tržnico z naslednjimi karakteristikami:
– etažnost: pritličje in nadstropje,
– tlorisne dimenzije: 11,75 m x 47 m,
– višina objekta: 6,91 m,
– naklon strehe: obrnjena dvokapnica z
minimalnim naklonom,
– kota pritličja: +0,00=540,01 mnm,
– v nadstropju mora zagotoviti ca. 190
m2 odprtega dela tržnice (stojnice),
– zunanja ureditev v okviru gradbene
parcele po tehnično projektni dokumentaciji
in prvo nagrajeni arhitekturni rešitvi.
Od zgoraj navedenih dimenzij so možna odstopanja glede na velikost gradbene
parcele in ob upoštevanju prvo nagrajene
arhitekturne rešitve.
2. Za izgradnjo tržnice je bil izveden javni
natečaj za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne in arhitekturne idejne zasnove tržnice, na katerem
je bil izbran projekt Magro d.o.o., katerega
je potrebno pri pridobivanju projektne, tehnične in upravne dokumentacije upoštevati,
le-to bodo v vsaki fazi pristojne službe občine potrjevale. Kupec se obvezuje z avtorji
prvo nagrajene arhitekturne rešitve skleniti
pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Pogodba je sestavni del razpisne dokumentacije, kupec izpolni manjkajoče dele
pogodbe in le-to parafira.
3. Programska zasnova tržnice je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4. Popis in razčlenitev površin (zaprte,
odprte, pokrite) je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne
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vključujejo davka na dodano vrednost, plača ga kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo tehnične in upravne dokumentacije, ki
so vezani na izgradnjo tržnice in komunalni prispevek obračunan na podlagi Sklepa
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opremljenosti na območju Občine Postojna
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 112/05 po ceni
na dan 31. 7. 2006, za gradbeno parcelo
v velikosti 1.270 m2 in za koristno površino
objekta – tržnice 898,46 m2 ter komunalni
opremljenosti, ki vključuje: kanalizacijsko
omrežje – fekalno, vodovodno omrežje,
električno omrežje – kabelsko, telefonsko
omrežje, omrežje CATV, cestno omrežje –
asfalt in pločniki, urejena parkirišča, omrežje
javne razsvetljave, kanalizacijsko omrežje
– meteorno in hidrantno omrežje skupno
25,212.004 SIT.
Dokončna višina komunalnega prispevka se bo odmerila v skladu z Odlokom o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči in urbanističnim načrtovanjem v Občini Postojna (Ur.
l. RS, št. 37/98), Odlokom o gospodarjenju
s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Ur.
l. RS, št. 71/00, 122/00, 84/01 in 128/03) in
Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št.
110/02), ter na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD), ki bo lahko glede na podatke iz PGD
in dan odmere komunalnega prispevka nižja
ali višja od zgoraj navedene informativne
višine komunalnega prispevka in temu primerno bo opravljen poračun,
– stroški notarja,
– stroški vpisa v zemljiško knjigo.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun Občine Postojna
št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnine v
posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po
plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
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– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna Občine
Postojna, soba št. 3/2) ali na spletni strani
www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin za gradnjo tržnice« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
28. 8. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo
popolna, je prodajalec ne bo upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v roku 10 dni po izteku roka
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost in komunalni prispevek plačati v roku 15 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345. Plačilo celotne kupnine in komunalnega prispevka je bistvena
sestavina pravnega posla, v primeru da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre,
varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
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prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi
B) Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 2871/15, površine 769 m2,
parc. št. 2871/16, površine 807 m2, parc. št.
2871/17, površine 320 m2, parc. št. 2871/18,
površine 530 m2, parc. št. 2871/19, površine
1093 m2, parc. št. 2871/20, površine 504 m2,
parc. št. 561/140, površine 591 m2, parc. št.
561/141, površine 233 m2, parc. št. 561/144,
površine 11 m2, parc. št. 561/136, površine
22 m2, parc. št. 561/139, površine 139 m2,
parc. št. 561/146, površine 140 m2, parc. št.
2616/11, površine 99 m2, parc. št. 2616/12,
površine 70 m2 in parc. št. 2616/13, površine 52 m2, skupne površine 6398 m2, vse k.
o. Postojna, za gradnjo objektov skladno
z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna, (Ur. objave št. 42/87, 1/89, Ur. l.
RS, št. 54/93, 34/97, 89/04); izklicna cena:
51,567.300 SIT (215.186,52 EUR).
Nepremičnine se nahajajo v območju načrtovane blokovne gradnje, ki je ob mestni
povezovalni cesti (podaljšek Kolodvorske
ceste) intenzivneje pozidanim, z zelenimi in
rekreativnimi površinami v zaledju. Bloki so
zasnovani z enojnim ali dvojnim stopniščnim
elementom, s podolžno osjo S-J in orientacijo stanovanj V-Z. Objekti so tlorisnih velikosti 34 m x 12 m in višinskega gabarita do
2K+P+2+M.
Zemljišče ni komunalno opremljeno.
1. Na nepremičninah mora izbrani ponudnik zgraditi tri večstanovanjske bloke z
naslednjimi karakteristikami:
– etažnost: do 2 kleti, pritličje, dve nadstropji in mansarda,
– tlorisne dimenzije: 34 m x 12 m,
– izvesti zunanjo in prometno ureditev.
2. Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo so na razpolago v razpisni dokumentaciji.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne
vključujejo davka na dodano vrednost, plača ga kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo objektov,
– stroški notarja,
– stroški vpisa v zemljiško knjigo,
– stroški izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalni prispevek.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun Občine Postojna
št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
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7. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna Občine
Postojna, soba št. 3/2) ali na spletni strani
www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-785.
IV.Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin Ovčje staje« naj ponudniki oddajo
v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
28. 8. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v roku 10 dni po izteku roka
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o iz-
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biri obveščeni najpozneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa
pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla, v primeru da se plačilo ne izvede v
roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
C) Poslovni prostori in zemljišča v območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim
načrtom Veliki Otok (Ur. l. RS, št. 89/04):
1. parc. št. 1449/36 poslovni prostor v
I. nadstropju skupaj s stopniščem v izmeri
145,92 m2, parc. št. 1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do 1670/10000; izklicna cena: 2,090.218 SIT (8.722,33EUR),
2. parc. št. 1449/53 dvorišče v izmeri 1616 m2; izklicna cena: 8,622.856 SIT
(35.982,54 EUR),
3. parc. št. 1449/13 dvorišče v izmeri 1556 m2; izklicna cena: 7,468.800 SIT
(31.166,75 EUR),
4. parc. št. 1449/9 dvorišče v izmeri 703
m2, parc. št. 2795/8 dvorišče v izmeri 324
m2 in parc. št. 1449/50 poslovna stavba v
izmeri 10 m2, dvorišče v izmeri 1.496 m2
v deležu do 4021/10000; izklicna cena:
7,836.384 SIT (32.700,65 EUR),
Vse navedene nepremičnine se nahajajo
v k.o. Zagon. Območje, kjer se predmetne
nepremičnine nahajajo, je namenjeno za poslovno obrtno dejavnost. Namenska raba,
dopustne dejavnosti in objekti ter gradbene
parcele so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. V izklicnih cenah,
razen pri nepremičninah pod zaporednimi
številkami 3 in 4, je zajeta tudi vrednost
zemljišča cest, ki pripadajo kompleksu, in je
razdeljena na posamezne objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz
razpisne dokumentacije.
2. Izklicne cene ne vključujejo davka na
dodano vrednost (zemljišča) in davka na
promet nepremičnin (stavbe), plača ju kupec.
4. Na nepremičnini pod zaporedno številko 2 (parc. št. 1449/53 k.o. Zagon) se bo
ustanovila služnostna pravica hoje in vožnje
z vsemi vozili do zemljišča parc. št. 1449/52
k.o. Zagon v korist upravljavca trafo postaje, za čas dokler bo na zemljišču parc. št.
1449/52 k.o. Zagon locirana trafo postaja.
Služnostna pravica se bo vpisala v zemljiško knjigo.
5. Prodaja vseh nepremičnin se vrši v
okviru sheme pomoči, ki se dodeljuje po
pravilu »de minimis«, katero se priglasi Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri
čemer skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de

minimis« ne sme preseči 100.000 EUR v
obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči.
Prejemniki pomoči oziroma kupci nepremičnin so dolžni v obdobju 5 let od dneva
sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin
oziroma prejema pomoči:
– opravljati dejavnost v prostorih, katere
pridobijo pod ugodnejšimi pogoji,
– ohraniti obstoječe število zaposlenih
in
– obnoviti poslovne prostore in pridobiti
uporabno dovoljenje.
Do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin se
v zemljiški knjigi vknjiži hipoteka v korist
Občine Postojna za razliko vrednosti cene
nepremičnine, tj. za razliko od izlicitirane
vrednosti nepremičnine do vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenilnim elaboratom,
izdelanim v mesecu septembru 2004.
V primeru neizpolnitve obveznosti kupca
je slednji dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva sklenitve pogodbe do
dne poplačila.
Pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine je kupec dolžan občini predložiti
potrdilo o številu zaposlenih na dan izdaje
potrdila oziroma v kolikor je kupec fizična
oseba izjavo, da bo v prostorih opravljal
dejavnost ter izjavo o predvidenem število
zaposlitev.
Prejemnikom pomoči oziroma kupcem
nepremičnin se omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljenih nepremičninah
za dobo 5 let v korist Občine Postojna.
Pogoji navedeni v tej točki niso obvezujoči za kupce, kolikor bodo plačali vrednost
za nepremičnino v višini ali več, kot je ugotovljena v cenilnem elaboratu, izdelanim v
septembru 2004.
6. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
7. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
8. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
10. Kupnino so kupci, z izjemo tistih, ki
se bodo prijavili na razpis občine Postojna
za pridobitev ugodnejših kreditov in subvencioniranje obrestne mere, dolžni plačati
v roku 15 dni po prejemu računa, ki se
ga izstavi po podpisu pogodbe. Kupci, ki
se bodo prijavili na prej navedeni razpis,
morajo kupnino poravnati takoj po ažurno
izpeljanem postopku odobritve kredita oziroma subvencioniranja obrestne mere, na
dan črpanja kredita. Plačilo celotne kupnine
v prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
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izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
11. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na
spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-722.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v kompleksu Veliki Otok« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
ponedeljka, dne 28. 8. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v roku 10 dni po izteku roka
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o iz-
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biri obveščeni najpozneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost in komunalni prispevek plačati v roku 15 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345. Plačilo celotne kupnine in komunalnega prispevka je bistvena
sestavina pravnega posla, v primeru da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre,
varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Št. 1337/2006
Ob-23026/06
Občina Divača objavlja na podlagi 3. člena Pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 60/02, 54/04)
javni razpis
za ohranjanje in pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Divača za leto 2006
I. Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Divača se
odobravajo za naslednje namene:
1. Subvencioniranje stroškov prevoza
mleka
Višina razpisanih sredstev je 1,700.000
SIT.
1.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Divača.
Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru.
1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevzemno mesto na območju Občine
Divača,
– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo,
gospodarstvo in prehrano za oddajo mleka
v javno potrošnjo.
1.4. Vlogi za subvencioniranje stroškov
prevoza mleka je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem
gospodarstvu)
– fotokopijo dovoljenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo,
– račun(i) za prevoz mleka,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
2. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo
Višina razpisanih sredstev je 400.000
SIT.
2.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Divača ter
redijo živali v Občini Divača.
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Financira se do 50% stroškov za prvo
osemenitev govejih plemenic v tekočem
letu.
2.3. Vlogi za izplačilo sredstev za prvo
osemenitev govejih plemenic za leto 2006
je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem
gospodarstvu)
– fotokopija pripustnega lista z računom,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
3. Sofinanciranje stroškov analiz zemlje,
krme, sadja
3.1. Višina razpisanih sredstev je
50.0000 SIT.
3.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Divača.
Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.
3.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Divača,
– analize zemlje, krme, sadja se izvajajo
na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.
3.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme,
sadja za leto 2006 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem
gospodarstvu).
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na
katerega se analiza nanaša na območju Občine Divača,
– dokazilo, da se analiza izvaja v skladu
z letnim programom Kmetijske svetovalne
službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
3. Sofinanciranje stroškov poskusnega
sajenja novih sort
4.1. Višina razpisanih sredstev je 30.000
SIT.
4.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih
kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača.
Krije se do 100% materialnih stroškov
– to je strošek nabave semena oziroma sadik po predloženem računu.
4.3. Pogoji za pridobitev sredstev
– lokacija zemljišča na območju Občine
Divača,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne
službe,
4.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje poskusnega sajenja novih sort
za leto 2006 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
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se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem
gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na
katerem se izvaja poskusno sajenje na območju Občine Divača,
– dokazilo, da se poskusno sajenje izvaja v skladu z letnim programom Kmetijske
svetovalne službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
5. Sofinanciranje strokovnih programov,
ter prireditev in aktivnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva
5.1. Višina razpisanih sredstev je
420.000 SIT.
5.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so društva in neprofitne organizacije s področja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine Divača. Upravičenci
so lahko tudi društva in neprofitne organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Divača, če
izkažejo, da je vsaj ena petina registriranih
članov iz Občine Divača.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa oziroma aktivnosti.
5.3. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in aktivnosti društev za leto 2006 je
potrebno priložiti:
– potrdilo o registraciji,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,
– fotokopije računov o izvedenih nalogah oziroma predračunov za predvidene
aktivnosti (najem stojnice na predstavitvah,
izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije…),
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
6. Sofinanciranje stroškov pri zdravljenju
čebeljih družin pri zatiranju varoje
6.1. Višina razpisanih sredstev je
30.0000 SIT.
6.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Divača in imajo
stojišča (čebelnjake) v letu sofinanciranja
postavljene v Občini Divača. Sofinancira se
do 30% stroškov enkratnega zdravljenja čebeljih družin z zdravili, ki so registrirana v
Republiki Sloveniji.
6.3. Pogoji za pridobitev sredstev
– stalno prebivališče v Občini Divača,
– lokacija stojišča čebelnjaka v letu sofinanciranja v Občini Divača.
6.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov pri zdravljenju čebeljih
družin – zatiranje Varoje v letu 2006 je potrebno priložiti:
– potrdilo Nacionalnega veterinarskega
inštituta glede števila družin in lokaciji stojišča,
– računi za nakup zdravil in potrdilo o
plačilu računov,
– osebni dokument, na podlagi katerega
je razvidno stalno prebivališče.
7. Sofinanciranje stroškov usposabljanja
čebelarjev za pridobitev državnega certifikata
7.1. Višina razpisanih sredstev je 30.000
SIT.
7.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so člani čebelarskega društva, ki imajo stalno prebivališče na območju
Občine Divača. Sofinancira se do 20% stro-
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škov za vključitev v poklicno šolo za pridobitev državnega certifikata za čebelarje.
7.3. Pogoji za pridobitev sredstev
– upravičenec je član čebelarskega društva in ima stalno prebivališče na območju
Občine Divača,
– upravičenec je vključen v poklicno šolo
za čebelarje in si bo po končanem šolanju
pridobil državni certifikat za čebelarja.
7.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov pri usposabljanju čebelarjev za pridobitev državnega certifikata za
čebelarje v letu 2006 je potrebno priložiti:
– potrdilo o članstvu v društvu, ki ga izda
Čebelarsko društvo,
– potrdilo o opravljeni poklicni šoli,
– kopija plačilnega naloga s potrdilom o
plačilu šolnine.
III. Obrazci vlog za namene, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini
Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, pri
referentu za gospodarstvo v času uradnih
ur, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe v
Sežani, Sejmiška pot 1, objavljeni pa so tudi
na spletni strani občine: http://www.divaca.
si. Vse dodatne informacije in pojasnila v
zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol
na tel. 05/73-10-937.
IV. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis
Kmetijstvo 2006« osebno ali po pošti najpozneje do 20. 11. 2006, na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Upoštevane bodo tudi vloge, ki se nanašajo
na mesec december 2005 in niso bile upoštevane v razpisu za leto 2005.
V. Komisija bo prispele vloge obravnavala konec meseca novembra. Nepopolnih
in neutemeljenih vlog komisija ne bo obravnavala.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku petnajstih dni od dneva poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo
sklep prejeli v osmih dneh po njegovem
sprejemu.
Občina Divača

Javne dražbe
Št. 7113-0043/2006
Ob-22788/06
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02-ZJU), 39. in 40. člena
Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03) in 109. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
78/05 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v k.o. Šmarje
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 67/3, travnik v izmeri 1305 m2 in njiva
v izmeri 608 m2, vpisana v vl. št. 189, k.o.
Šmarje, last Občine Sevnica.
Parcela je opredeljena v stanovanjskem
območju v mejah urbanistične zasnove na-

selja, kot to izhaja iz lokacijske informacije
Občine Sevnica št. 35004-0421/2005 z dne
19. 12. 2005.
3. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe.
4. Izklicna cena za predmetno zemljišče
je 7,600.000 SIT. V ceno ni vključen davek
na dodano vrednost.
5. Najnižji znesek višanja je 200.000
SIT.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupec kupnino poravna na transakcijski
račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286
v osmih dneh po prejemu računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku, se
šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v
posest ter se bo na pristojni zemljiški knjigi
vložil predlog za vknjižbo lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo opravljena v ponedeljek, dne 28. avgusta
2006 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Sevnica,
Glavni trg 19/a, Sevnica.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba. Dražitelji
morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti
svojo udeležbo in:
– priložiti potrdilo o plačani varščini,
– kopijo bančne kartice oziroma potrdilo
banke o odprtem transakcijskem oziroma
bančnem računu (vračilo varščine),
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predložiti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa v
overjeni fotokopiji. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne
prijave.
9. Varščina: vsak dražitelj mora do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 20% izklicne cene za predmetno zemljišče, na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286 s sklicem 00
7113-0043-2006, za namen »javna dražba
– k.o. Šmarje«.
10. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in
nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, dražba je
ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 28. 8.
2006 vplačal varščino in pred pričetkom
dražbe predloži vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnike zneska 200.000
SIT.
č) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
d) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
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g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši komisija takoj.
i) 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).
11. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju,
tel. 07/81-61-269.
Imenovana komisija za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Občina Sevnica
Št. 3522-2/2006
Ob-22801/06
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 39. in 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), ter
na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine
Miren-Kostanjevica št. 478.01-2/2006 z dne
23. 5. 2006 razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
ki bo v torek, 5. 9. 2006 ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren.
Predmet prodaje:
– dvosobno stanovanje z oznako št. 7,
v prvem nadstropju oziroma tretji etaži stanovanjske stavbe na naslovu Bilje 48, 5292
Renče, stoječe na parc. št. 67/2 k.o. Bilje,
zkv 1133 k. o. Bilje, v skupni izmeri 58,80 m2
(stanovanjski prostori v izmeri 55,49 m2 in
pomožni prostor oziroma klet št. 7 v kleti oziroma v prvi etaži, v izmeri 3,31 m2), vpisano
v podvložek 1133/7 k. o. Bilje,
– trisobno stanovanje št. 8 v prvem nadstropju zgradbe na naslovu Bilje 85 B, 5292
Renče, stoječe na parc. št. 39/2 k.o. Bilje,
v izmeri 72,00 m2, s kletjo št. 8 v izmeri
1,08 m2, zkv E1/B-9 k.o. Bilje.
Stanovanji sta zasedeni z najemniki. Najemniki imajo pri enaki ponujeni ceni predkupno pravico. Kupci, ki niso najemniki, prevzamejo vse obveznosti prodajalke iz sklenjenih najemnih pogodb z najemniki.
I. Izklicna cena:
– za dvosobno stanovanje pod prvo alineo je izklicna cena 9,648.370 SIT,
– za trisobno stanovanje pod drugo alineo je izklicna cena 15,457.560 SIT.
V ceni je vključen tudi pripadajoči idealni
delež na skupnih prostorih.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
100.000 SIT.
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2. Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna
kupec.
3. Prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
4. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati
kavcijo v višini 10% od izklicne cene na podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica
št. 01275-0100014366, z obveznim sklicem
na št. SI57235708 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi. Dražitelji, ki na dražbi
ne uspejo, dobijo povrnjeno kavcijo brez obresti na njihov transakcijski račun najkasneje v
osmih dneh po zaključku javne dražbe.
5. Pogodba o prodaji za vsako posamezno stanovanje bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključku
javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo.
6. Pristojna komisija lahko s soglasjem
župana postopek prodaje ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe.
7. Kupec mora plačati kupnino v osmih
dneh od dneva, ko od prodajalke prejme
prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh
pogodbenih strank. Kupnina se plača na podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica št. 01275-0100014366. Vplačana kavcija
se všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec celotne kupnine ne plača v
navedenem roku, se pogodba razdre, prodajalka pa zadrži njegovo kavcijo.
8. Vknjižba lastninske pravice kupca bo
možna na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalka po plačilu celotne
kupnine.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo na kraju javne dražbe
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko transakcijskega računa za primer
vračila kavcije,
– morebitni pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
– osebni dokument (fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), star največ 30 dni,
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
10. Ogled stanovanj je možen po predhodni najavi na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, tel. 05/330-46-70, kjer so na voljo
tudi ostale informacije o prodaji.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 46503-6/2005
Ob-22802/06
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/2-ZDT-B), 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95,
80/98, 119/05) ter sklepov Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetih na 25. redni seji
dne 24. 7. 2006, objavlja
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100; faks 07/34-81-131.
2. Predmet prodaje sta nepremičnini
parc.št. 90/5 njiva v izmeri 2275 m2, travnik v izmeri 1554 m2, in parc.št. 90/6 njiva
v izmeri 7097 m2, vpisani v vl.št. 457 k.o.
Velika Loka, last Občine Trebnje. Lokacija:
Velika Loka.
Osnovna namenska raba nepremičnin je
območje za poselitev, podrobnejša namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti.
Nepremičnini se prodajata kot celota,
v stanju kakršnem sta, po načelu »videno
– kupljeno«.
3. Izklicna cena je 113,630.000 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
Davek na dodano vrednost v višini 20%
ni zajet v ceni in ga plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne
dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 v osmih
dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe
v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine. Stroške v zvezi s
postopkom prodaje plača kupec.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih občinske uprave Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, 2. nadstropje – mala sejna soba, dne 12. 9. 2006
z začetkom ob 11. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino in predložijo dokazilo
o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, in ki je notarsko
overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Trebnje
št. 01330-0100016133 s sklicem, za namen
javna dražba – Velika Loka.
8. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po končani javni
dražbi. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
9. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje lahko s soglasjem predstojnika postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
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10. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe: dodatne informacije lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje,
tel. 07/348-11-44 in 07/348-11-10.
Občina Trebnje
Št. 478-24/2006
Ob-22803/06
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80 f. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/2-ZDT-B), 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03, 77/03), 19. člena Statuta
Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95, 80/98,
119/05) ter sklepov Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetih na 25. redni seji dne
24. 7. 2006, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100; faks 07/34-81-131.
2. Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 40/20 travnik v izmeri 2362 m2, vpisani pri
vl.št. 1331 k.o. Mirna, last Občine Trebnje.
Lokacija: Mirna, ulica: Glavna cesta.
Osnovna namenska raba nepremičnine
je območje za poselitev; ureditveno območje
3A prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna (Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za naselje Mirna, Ur. l. RS, št. 68/05,
112/05 – popr.).
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu »videno – kupljeno«.
3. Izklicna cena je 15,812.000 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
Davek na dodano vrednost v višini 20%
ni zajet v ceni in ga plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne
dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 v osmih
dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe
v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine. Stroške v zvezi s
postopkom prodaje plača kupec.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih občinske uprave
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, 2.
nadstropje – mala sejna soba, dne 12. 9.
2006 z začetkom ob 10. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino in predložijo dokazilo
o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, in ki je notarsko
overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
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osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Trebnje
št. 01330-0100016133 s sklicem, za namen
javna dražba – Mirna.
8. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po končani javni
dražbi. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
9. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje lahko s soglasjem predstojnika postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
10. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe: dodatne informacije lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje,
tel. 07/348-11-44 in 07/348-11-10.
Občina Trebnje
Ob-22804/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 62/99,
40/01, 75/03 in 127/03) in sklepa Občinskega sveta občine Črna na Koroškem, z dne
11. 5. 2006, Občina Črna na Koroškem s
sedežem v Črni na Koroškem, Center 101,
razpisuje
javno dražbo,
ki bo v sredo, 23. 8. 2006 ob 9. uri, v
prostorih občine Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, sejna soba,
2. nadstropje, za prodajo naslednje nepremičnine:
1. Nepremičnina – poslovni prostor v I.
nadstropju Upravne stavbe občine s koristno površino 61,32 m2, na parc. št. 257/12
k.o. Črna, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah ter zemljišču, za
izklicno ceno 6,875.858,30 SIT ali 28.693,65
EUR.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene za nepremičnino na parc. št.
257/12 k.o. Črna znaša 100.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu za
omenjeno nepremičnino.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Varščino je potrebno plačati pred javno
dražbo na transakcijski račun občine Črna
na Koroškem 01216-0100010176, celotno
preostalo kupnino pa mora dražitelj plačati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup stanovanja znaša
10% od vrednosti parcele.
2. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Varščina
se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj
nastopa pri nakupu stanovanja za katerega
je plačal varščino. V primeru, da dražitelj z
nakupom uspe, se varščina, ki je bila plačana, vračuna v kupnino.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz so-

dnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, iz katerega bo razvidno, da imajo
sedež na območju Republike Slovenije in
fizične osebe s potrdilom, da so državljani
Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje.
4. Prednost nakupa ima dosedanji najemnik.
5. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi
pogodbe ne podpiše v postavljenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina
pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine je
bistveni element pravnega posla. V kolikor
kupec ne poravna kupnine se pogodba šteje
za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse)
nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiškoknjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo
pa bo podan zemljiškoknjižni predlog.
6. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo po telefonu 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Št. 70
Ob-22861/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
(MUV št. 31/97, 13/98, 13/01) in 5. člena
Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči ter 41. sklepa nadaljevanja 39. seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 4. julij 2006, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za
Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je:
Zemljišče parc. št. 1810 dvorišče v izmeri
590 m2, stavba v izmeri 172 m2 pripisano
vl. št. 885 k.o. Maribor grad, v lasti Mestne
občine Maribor. Nepremičnina leži ob Ulici h.
Bračiča oziroma ob Vošnjakovi ulici in zanjo
velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje urbanistične zasnove Maribora
(MUV, št. 26/98, 2/01, 14/02, 19/06). Po
lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko
načrtovanje je zemljišče opredeljeno kot
stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 21,606.000 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja. Zemljišče parc. št.
1810 k.o. Maribor grad se proda na javni
dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 21,606.000
SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM
d.d..
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek,
29. 8. 2006, ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli dražitelj
mora skleniti prodajno pogodbo v skladu z
določili Obligacijskega zakonika najkasneje
v mesecu dni po zaključku javne dražbe.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor
kupec ne poravna kupnine na način in v roku
določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi
ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem
primeru prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, 20% DDV in stroške Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi z postopkom prodaje in sicer
v višini 2% od izklicne cene.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-423.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o.
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Št. 47800-0014/2006-2
Ob-22902/06
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 93. člena Statuta Občine
Zreče (Ur. l. RS, št. 28/99, 11/01, 81/02,
100/03, 85/04, 76/06) in sklepa Občinskega
sveta Občine Zreče z dne 10. 7. 2006, Občina Zreče s sedežem Cesta na Roglo 13/b,
Zreče, razpisuje
javno dražbo
za prodajo gradbene parcele v
poselitvenem območju centra Zreč
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, tel. 03/757-17-00, faks 03/57-62-498,
elektronska pošta: info@zrece.si.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št.
104/83, v izmeri 4.284 m2, vpisana pod vložno št. 992, k.o. Zreče, namenjena za gradnjo večstanovanjskih objektov, v celoti last
Občine Zreče, po izklicni ceni 82,252.800
SIT (cena 1 m2 je 19.200 SIT). Zemljišče se
prodaja po načelo videno – kupljeno.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. Dražitelji višajo
oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu. K vrednosti parcele, ki
bo dosežena po končani licitaciji, bo potrebno kupcu parcele obračunati še 20% DDV,
prav tako pa vse ostale stroške v zvezi s
prodajo nepremičnine.
V izklicno ceno je vključena cena zemljišča na podlagi cenitve stalnega sodno
zapriseženega cenilca, komunalni prispevek
ter vsa komunalna infrastruktura, ki je v neposredni bližini.
V ceno ni vključena izgradnja individualnih priključkov na vso komunalno infrastrukturo, ki jo mora zgraditi kupec ter strošek priključnine na vso komunalno infrastrukturo.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe ter rok za sklenitev pogodbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki
mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih
dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic na
št.: 7221/00C,v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine, skupaj z
DDV-jem, je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overovitve, takse)
nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, v zemljiško knjigo pa
bo podan zemljiškoknjižni predlog.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 29. 8. 2006, v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, z začetkom ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodeluje domača
pravna ali fizične oseba, ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– plača ceno razpisne dokumentacije in
predloži dokazilo o plačilu;
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– predloži potrdilo o plačanih davkih, prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni;
– predloži potrdilo banke, da bo ob podpisu pogodbe izdala bančno garancijo za resnost izvedbe posla v višini 10% pogodbene
vrednosti v korist garancijskega upravičenca
Občine Zreče. Garancija mora veljati najmanj 2 meseca;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od trideset dni ter mora
imeti sedež na območju Republike Slovenije, samostojni podjetniki morajo predložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejši od 30 dni. Fizične osebe morajo
predložiti potrdilo o državljanstvu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisal
zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer
mora biti podpis overjen.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine ter razpisne dokumentacije) je treba
priložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10% izklicne cene na transakcijski
račun Občine Zreče št.: 01344-0100003613
s sklicem, za namen javna dražba – prodaja
parcele za večstanovanjski objekt.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 29. 8. 2006
do 10. ure na naslovu organizatorja, Cesta
na Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu Občinske uprave Občine Zreče. Javne dražbe
se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in
pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina
vračuna v kupnino.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti
na naslovu Občine Zreče, tajništvo občinske uprave, ob predložitvi dokazila o plačilu
cene razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine, zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke,
mapno kopijo z označbo parcele, lokacijsko
informacijo, obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 30.000
SIT in se plača na račun Občine Zreče št.:
01344-0100003613, sklic št.: 7141-00 za
namen razpisne dokumentacije za javno
dražbo.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Zreče vsak delovni dan med
uradnimi urami pri tajniku Občine Zreče
Štefanu Posiloviču osebno ali po telefonu
03/757-17-00.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč na terenu posamičen ali skupinski
ogled nepremičnine, ki je predmet javne
dražbe.
XIII. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje zavezo kupca, da bo na predmetni nepremičnini, najkasneje v roku dveh let od podpisa prodaj-
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ne pogodbe, začel graditi večstanovanjske
objekte v skladu z spremenjenim in dopolnjenim ZN.
Gradnja večstanovanjskih objektov se bo
izvajala na podlagi sprememb in dopolnitev
obstoječega zazidalnega načrta, ki ga bo
Občinski svet Občine Zreče sprejel na pobudo bodočega lastnika nepremičnine.
Kupec se obveže, da bo zgradil parkirna
mesta, podzemne garaže ter uredil okolico
okoli večstanovanjskih objektov v skladu z
spremenjenim in dopolnjenim ZN.
Kupec se s pogodbo obveže, da bo 25%
vseh stanovanj v večstanovanjskem objektu
neprofitnih, ki jih bo odkupila Občina Zreče oziroma Stanovanjski sklad Republike
Slovenije po ceni po kateri je Stanovanjski
sklad Republike Slovenije pripravljen odkupiti stanovanja po soinvestitorski pogodbi za
območje Občine Zreče.
Občina bo kupcu plačala vse enote v
roku treh let od izgradnje večstanovanjskega objekta. V primeru, da kupec ne bo
zgradil nepremičnine v skladu s to točko
razpisnih pogojev javne dražbe, ima Občina
Zreče pravico, da prodajno pogodbo razdre,
brez obveznosti plačila eventualno nastale škode in brez obveznosti vrnitve prejete
kupnine.
XIV. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Zreče, ki vodi javno dražbo, lahko s
soglasjem župana ustavi postopek prodaje
vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudnikom/dražiteljem povrnejo stroški,
in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije in varščina.
Občina Zreče
Ob-22904/06
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
13/03, 77/03) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi, št. 362-158/2003
z dne 30. 6. 2005, Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, ki jo
zastopa župan Matjaž Švagan, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe je sledeča nepremičnina:
1. stanovanje št. 16 s pripadajočo kletjo
št. 16, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Polje 23, Zagorje ob Savi, vpisano v vl. št. 1308, podvložek št. 1308/45
k.o. Zagorje-mesto z identifikatorjem posameznega dela stavbe 116.E, v skupni izmeri
30,90 m2 za izklicno ceno 2,815.000 SIT.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
III. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen
čas. Najemnik ima ob enakih pogojih predkupno pravico.
Če uspeli zdražitelj ni najemnik, je dolžan prevzeti vse pravice in obveznosti iz
obstoječega najemnega razmerja, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
IV. Nepremičnina, opredeljena v II. točki
te objave bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v ponedeljek, 28. avgusta 2006 ob 13. uri v
sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
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V. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURSU-u (to velja le za
pravne osebe in s.p. – dokumenta ne smeta
biti starejša od 30 dni od datuma dražbe),
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO fizične osebe,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno petka,
25. avgusta 2006 plačati varščino v višini
10% izklicne cene (t.j. 281.500 SIT). Varščino je potrebno nakazati na podračun
proračuna Občine Zagorje ob Savi, št.
01342-0100018358 voden pri UJP Ljubljana-urad Trbovlje, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo-stanovanje«. Plačana
varščina se bo kupcu vračunala v kupnino,
drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v osmih
dneh po končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremičnine
mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni
po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva
Občine Zagorje ob Savi k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Občine Zagorje ob Savi.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
25. avgusta 2006 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 50.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj,ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno,nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa,
10. dražba je končana,ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,

11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03).
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
IX. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo,
lahko interesenti dobijo v občinski upravi
vsak delovni dan na tel. 03/56-55-702 ali
56-55-714.
Občina Zagorje ob Savi

Razpisi delovnih
mest
Št. 18001-42/2006/2

Ob-22918/06

Preklic
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve preklicuje objavo prostega delovnega mesta višjega svetovalca/višje svetovalke v Upravno pravnem sektorju v Direktoratu
za družino, ki je bilo objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-22770/06
Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli, razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelja angleškega in nemškega
jezika s polnim delovnim časom za nedoločen čas,
– učitelja zgodovine, geografije, drža
vljanske vzgoje in etike s krajšim delovnim
časom za nedoločen čas (obvezo dopolnjuje
v jutranjem varstvu),
– učitelja tehnike in tehnologije in uči
telja računalnikarja s krajšim delovnim časom za nedoločen čas (obvezo dopolnjuje
kot knjižničar),
– učitelja glasbene vzgoje s krajšim
delovnim časom (obvezo dopolnjuje na sosednji OŠ).
Začetek dela je 1. 9. 2006.
Kandidati pošljite prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, določenih z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v osmih dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Št. 110-0002/3/6/2006
Ob-22795/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2), objavlja Zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
(KŠTM Sevnica) javni natečaj za prosta delovna mesta v upravi zavoda:
1. Svetovalec (m/ž) za razvoj II. v Služ
bi za splošne zadeve Uprave zavoda.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu svetovalec II.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delovne naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila v zvezi s področjem
delovnega mesta,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv ter oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– oblikovanje manj zahtevnih gradiv,
– podajanje rešitev, predlogov in variant
– priprava analiz, informacij, poročil ipd.,
– sodelovanje v internih in medresorskih
skupinah,
– polno vključevanje v timsko delo,
– delo v netipičnem delovnem času,
– delo na terenu,
– rešitve za skrbno in gospodarno upravljanje nepremičnin,
– ekonomske rešitve v zvezi z nepremičninami in premičninami v upravljanju,
– stalno in sistematično spremljanje javnih razpisov države in Evropske unije,
– samostojna priprava prijav na javne
razpise, ki se določijo kot aktualni,
– izvajanje naročil male in velike vrednosti,
– vodenje evidenc javnih naročil (ter poročanje po zakonu) in evidenc javnih razpisov,
– priprava načrta izvedbe investicij (vsebinsko, terminsko, finančno),
– priprava investicijskih programov,
– vsebinsko vodenje in koordiniranje investicij,
– sestavljanje poročil in gradiv,
– priprava celoletnega finančnega načrta,
– priprava polletnih in zaključnih poročil,
– načrtovanje in spremljanje prihodkov
ter porabe sredstev iz delovnega področja,
– delo v upravnem postopku,
– opravljanje drugih nalog po odredbi direktorja.
2. Poslovni tajnik uprave (m/ž) v Služ
bi za splošne zadeve Uprave zavoda.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu svetovalec I.
Delovne naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila v zvezi s področjem
delovnega mesta,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– oblikovanje manj zahtevnih gradiv,
– podajanje rešitev, predlogov in variant,
– priprava analiz, informacij, poročil ipd.,
– sodelovanje v internih in medresorskih
skupinah,
– polno vključevanje v timsko delo,
– delo v netipičnem delovnem času,
– delo na terenu,
– izvajanje predpisanega pisarniškega
poslovanja,
– skrb za pravilno vodenje in pripravo na
arhiviranje zadev,
– skrb za arhiv zavoda (knjiženje, arhiviranje, evidence, program, uničenje),
– telefonska centrala, faksi,
– sprejemanje gostov, priprava prostora
za sestanke,
– protokol (vabila, opravičila, najave, seznami, organizacija, preverjanje prisotnosti,
ipd.),
– evidence za uslužbence: dopusti, prisotnost, izhodi, prihodi, službena vozila,
– stiki s servisi in skrb za nemoteno delovanje opreme v upravi (računalniki, faksi,
fotokopirni stroji, luči, telefoni ipd.),
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– skrb za premično premoženje zavoda
v upravi zavoda,
– izvajanje naročil male vrednosti iz delovnega področja,
– stik s finančnim servisom, ki vodi finančno poslovanje zavoda,
– vodenje evidenc prejetih računov in
ostalih finančnih dokumentov,
– vodenje evidenc sklenjenih pogodb v
tekočem letu,
– načrtovanje in spremljanje prihodkov
ter porabe sredstev iz delovnega področja,
– delo v upravnem postopku,
– opravljanje drugih nalog po odredbi direktorja.
3. Svetovalec (m/ž) za kulturo v Službi
za kulturo Uprave zavoda.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila v zvezi s področjem
delovnega mesta,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– oblikovanje manj zahtevnih gradiv,
– podajanje rešitev, predlogov in variant,
– priprava analiz, informacij, poročil ipd.,
– sodelovanje v internih in medresorskih
skupinah,
– polno vključevanje v timsko delo,
– delo v netipičnem delovnem času,
– delo na terenu,
– rešitve za skrbno in gospodarno upravljanje nepremičnin s področja kulture,
– ekonomske rešitve v zvezi z nepremičninami in premičninami v upravljanju s
področja kulture,
– stalno in sistematično spremljanje javnih razpisov države in Evropske unije s področja kulture,
– vsebinska pomoč pri pripravi prijav na
javne razpise, ki se določijo kot aktualni,
– izvajanje naročil male vrednosti s področja kulture,
– vodenje evidenc javnih naročil,
– pomoč pri pripravi načrta izvedbe investicij (vsebinsko, terminsko, finančno), s
področja kulture,
– pomoč pri pripravi investicijskih programov s področja kulture,
– pomoč pri vsebinskem vodenju in koordiniranju investicij s področja kulture,
– sestavljanje poročil in gradiv,
– pomoč pri pripravi finančnega načrta
za področje kulture,
– pomoč pri pripravi polletnih in zaključnih poročil s področja kulture,
– načrtovanje in spremljanje prihodkov
ter porabe sredstev iz delovnega področja,
– delo v upravnem postopku,
– opravljanje drugih nalog po odredbi direktorja.
Sprejeti kandidati bodo sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma s 1. 9. 2006.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
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Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– delovne izkušnje:
1. najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za svetovalca za razvoj II.,
2. najmanj 6 let in 7 mesecev delovnih
izkušenj za poslovnega tajnika uprave,
3. najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
za svetovalca za kulturo,
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz upravnega postopka, mora ta pogoj izpolniti v letu
dni po sklenitvi delovnega razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
– fotokopijo vozniškega izpita,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo iz delovne knjižice in/ali druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkimi življenjepisom naj kandidati pošljejo na naslov:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica s
pripisom »Ne odpiraj – prijava za zaposlitev«. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge.
Kandidati/ bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne
informacije dobite na tel. 07/81-61-200, Petra Pozderec, direktorica KŠTM Sevnica.
KŠTM Sevnica
Št. 224-2006
Ob-22807/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/2006 – uradno
prečiščeno besedilo) Upravna enota Murska
Sobota objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji svetovalec v Oddelku za okolje
in prostor.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec
II in višji svetovalec I. Kandidat/ka bo naloge
opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/ke:
– 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
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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
gradbene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki
se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima
kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja, kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pa ga morajo opraviti v šestih mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidna
delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata/ke,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata/ke, da zoper kandidata/ko
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega/njo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Naloge na delovnem mestu so:
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov – kandidatk presojala
na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na
podlagi razgovora s kandidati – kandidatkami ter s pisnim preverjanjem njihovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Če kandidat/ka ne bo vlogi predložil/a
vseh zahtevanih dokazil, ga/jo v skladu z
veljavnimi predpisi ne bomo uvrstili v izbirni
postopek.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šest
mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Murska Sobota,
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili na naslov: Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota ali na elektronski naslov:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ue.murskasobota@gov.si Rok za vložitev
prijave je 8 dni od dneva objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo oziroma od dne objave pri Zavodu
RS za zaposlovanje. Kandidate/ke bomo o
izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki
02/513-11-16 (Ana Bunderla).
Upravna enota Murska Sobota
Št. 020-08-1-25/06
Ob-22810/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja prosto
delovno mesto:
pripravnika/ce v Sekretariatu generalnega sekretarja, v Službi za organiziranje
vladnih zadev, za čas usposabljanja za delovno mesto svetovalca, ki se lahko opravlja
v nazivu svetovalec II ali svetovalec I ter za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovno
mesto pripravnika bomo sklenili delovno razmerje za določen čas v trajanju 10 mesecev
s polnim delovnim časom oziroma za čas
oprave državnega izpita iz javne uprave.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za okolje in prostor
v Ljubljani.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– življenjepis,
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v
RS ali nostrificirane tuje diplome).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov ali s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
(Oddelek za kadrovske zadeve, za javni
natečaj, z oznako delovnega mesta) ali na
elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 110-36/2006-1
Ob-22858/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
naslednji uradniški delovni mesti:

1. Višji svetovalec v Direktoratu za
podjetništvo in konkurenčnost za določen čas nadomeščanja javne uslužbenke
na porodniškem dopustu. Naloge se bodo
opravljale na uradniškem delovnem mestu
višji svetovalec, brez imenovanja v naziv.
Pravice in obveznosti se bodo določile glede
na naziv višji svetovalec III.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
v primeru univerzitetne izobrazbe 3 leta in
4 mesece.
Želeno znanje tujega jezika. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem
oziroma izkušnjami na področju strukturnih
skladov.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– sodelovanje pri pripravi programa in
izvedba programa,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– spremljanje delovanja institucije za
podjetništvo in tuje investicije,
– sodelovanje na vsebinskem področju
pri pripravi zakonodaje,
– sodelovanje v razpisnih komisijah ministrstva,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
2. Višji svetovalec v Direktoratu za tu
rizem za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu višji svetovalec II in višji
svetovalec I. Uradnik bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec II.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
turistične smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj oziroma
v primeru univerzitetne izobrazbe 4 leta,
– državni izpiti iz javne uprave.
Želeno znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– končana specializacija ali magisterij
turistične smeri,
– znanje angleškega in nemškega jezika,
– izkušnje s področja vodenja projektov,
– poznavanje ukrepov na področju turizma v Sloveniji,
– poznavanje aktivnosti Slovenije v mednarodnem okolju na področju turizma.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
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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 izjavne 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,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika oziroma znanju angleškega in nemškega
jezika (če ga kandidat ima) in
– dokazila – reference za znanja oziroma
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.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala v
prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Trubarjeva 11, Maribor.
Izbrani kandidati bodo morali 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 javno
objavo« in navedbo zaporedne številke delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 02/234-10-12.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v
moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-180/2006
Ob-22864/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/2006 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
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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

postopku ne bodo upoštevane. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite
po telefonu 01/280-38-09.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije

Št. 115/06
Ob-22867/06
Zdravstveni
inšpektorat
Republike
Slovenije v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
32/2006-ZJU-UPB2) objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
inšpektor (m/ž) v Območni enoti Ko
per.
Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor II in
inšpektor I. Uradnik bo naloge opravljal v
nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba zdravstvene ali ustrezne naravoslovne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih mora kandidat predložiti ob prijavi:
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
za inšpektorja,
– pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti
v letu dni od imenovanja. Poleg navedenih
pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih
razmerjih ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Kraj opravljanja dela
je območje krajevne pristojnosti Območne
enote Koper, pisarna je v Postojni, Kolodvorska 5A.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj«, navedbo delovnega mesta oziroma na elektronski naslov: ����������������
gp.zirs@gov.si.�
Nepopolne in prepozne prijave v izbirnem

Ob-22869/06
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02 in spremembe)
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
nadzornik v Oddelku za infrastrukturo
in gospodarske javne službe.
Dela in naloge na delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih občinski redar II
ali I.
Javni uslužbenec bo dela in naloge opravljal v nazivu občinski redar II.
Okvirna vsebina dela: enostaven nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja izobrazba tehnične,
ekonomske ali upravne smeri,
– 3 leta 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit, ki ga mora izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv,
– izpit iz upravnih postopkov.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz upravnih postopkov,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper njih ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdilo bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh od objave
na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi
opravljalo: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/335-01-22.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-22888/06
Na podlagi prvega odstavka 17. člena
Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01)
8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob
Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 4/2003) ter
Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnice Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 22/06) svet
knjižnice razpisuje delovno mesto
direktorja – direktorice Knjižnice Mile
ta Klopčiča Zagorje ob Savi.
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Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke
za naziv bibliotekar,
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– vsaj 1 leto delovnih izkušenj na vodilnih
ali vodstvenih delih,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati
obvezno predložiti program dela in načrt
razvoja knjižnice. Direktor opravlja funkcijo
poslovnega in programskega direktorja.
Mandat direktorja traja pet let. Delo nastopi 1. 1. 2007.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa v kuverti z oznako »razpis
za direktorja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi« na naslov: Knjižnica Mileta
Klopčiča Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi. Prijavljeni
kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi
Št. 1100-6/2006/6-0023176 Ob-22900/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za promet na podlagi sklepa Uradniškega sveta št.
0131-40/2006/2 z dne 13/7 – 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
promet v Ministrstvu za promet.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem pravne, ekonomske
ali druge ustrezne družboslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
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nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje » tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06) opravi
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za promet v Ministrstvu za promet imenovala Vlada Republike Slovenije,
in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Langusova ulica 4.
Generalni direktor Direktorata za promet
v Ministrstvu za promet bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj

dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška cesta 21,
Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije doc. dr. Božo Grafenauer,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska cesta 9, Maribor, tel. 02/250-42-38.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati
bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za promet
Št. 60283/2006
Ob-22901/06
Občina Trzin objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
pripravnika – pravnika
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom v okolju MS Windows.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas opravljanja
pripravništva s polnim delovnim časom. Izbran kandidat bo delo opravljal praviloma
na sedežu Občine Trzin, Mengeška 22, v
Trzinu.
Kandidati morajo k svoji vlogi poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj naštetih pogojev
priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– pisna izjava ali potrdilo, da kandidat ni
v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno
sodišče; ne starejše od 3 mesecev);
– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje;
ne starejše od 3 mesecev);
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti potrdili o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost na osnovi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovora in po potrebi
s preizkusom usposobljenosti.
Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju naštetih pogojev in življenjepis
pošljite do 19. 8. 2006 na naslov: Občina
Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin (javni natečaj).
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Delodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega izmed kandidatov.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na Občini Trzin, tel. 01/564-45-44
(Gorše Prusnik).
Občina Trzin
Št. 202/2006
Ob-22909/06
Ministrstvo za pravosodje Republike
Slovenije na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l.
RS, št. 32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20.
in 22. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in
10/06), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
svetovalec, v Centru za izobraževanje
v pravosodju, v Direktoratu za pravoso
dno upravo, v Ministrstvu za pravosodje
RS, pod šifro DM 255 v katalogu delovnih
mest Ministrstva za pravosodje RS.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, II in I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
organizacijske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv svetovalec III.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja na podlagi 89.
člen ZJU);
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (izdaja ga pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (v kolikor ga je kandidat opravil);
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.

Št.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnem mestu,
za katero se zahteva za eno stopnjo nižja
izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se
dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna čas opravljanja dela
in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti ter
– skrb za tekoče in redno obveščanje
o izobraževalnih oblikah v okviru CIP-a na
uradni spletni strani CIP.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov
gp.mp@gov.si. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj« in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro
DM 255.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št.. 149/06
Ob-22971/06
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01) Svet Knjižnice
»Prežihov Voranc« Ljubljana-Vič, Tržaška
cesta 47a, 1111 Ljubljana, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice knjižnice.
Za direktorja/direktorico knjižnice je lahko imenovan kandidat/kandidatka, ki izpolnuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali organizacijske smeri,
– ima opravljen strokovni izpit s področja
bibliotekarstva,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih
mestih,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
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Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Predvideni začetek nastopa dela je 28. 12.
2006.
Kandidat/kandidatka mora strokovno poznati področje dela knjižnice, imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje knjižnice.
Ponudbi za zasedbo delovnega mesta je
treba predložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o znanju tujega jezika (potrdilo ustanove, verificirane za poučevanje
tujih jezikov).
Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom razvoja
in vodenja Knjižnice Prežihov Voranc za
mandatno obdobje naj kandidati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Knjižnice »Prežihov Voranc«
Ljubljana-Vič, Tržaška cesta 47a, 1111 Ljubljana, s pripisom za razpis direktorja/direktorice.
O izboru bodo kandidati/ke pisno obveščeni/e v zakonitem roku.
Knjižnica Prežihov Voranc Ljubljana-Vič

Druge objave
Ob-22915/06
Popravek
V javnem pozivu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada s predmetom »Javni poziv za zbiranje predlogov
za sofinanciranje celovečernih, srednjemetražnih in kratkometražnih filmov (igranih,
animiranih in dokumentarnih) za leto 2007«,
objavljenem v Uradnem listu RS z dne 28. 7.
2006, Ob 21950/06, se točka 5.1. spremeni
tako, da sedaj glasi:
»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,
srednjemetražnih in kratkometražnih filmov
(igranih, animiranih in dokumentarnih) za
leto 2007«
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-22916/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa
o ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Ur. l. RS, št.
96/00 in 85/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Ur. l. RS, št. 69/03
in 16/04) in 101. člena v zvezi s 107.
členom Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa in javnega poziva (Ur. l. RS, št.
93/05), Filmski sklad Republike Slovenije
- javni sklad, objavlja
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javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
razvoja scenarijev (igranih, animiranih
in dokumentarnih filmov) za leto 2006
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 razvoja scenarijev (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2006.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
12,500.000 SIT.
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 samostojni podjetniki, ki so
v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video
dejavnosti ter fizična oseba, ki je slovenski
soavtor – pisec scenarija, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
predlagatelj) s projektom, ki bo izdelan v
slovenskem jeziku.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti očitno pornografske narave in s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti,
ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo.
3.4. 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.
3.5. 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.
3.6. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.7. V postopku za zbiranje predlogov za
sofinanciranje projektov lahko kandidira in
pridobi sredstva predlagatelj, ki je zaključil
fazo razvoja sinopsisa in ima izdelano 1.
verzijo scenarija.
3.8. Predlagatelj lahko prijavi en in isti
projekt v času trajanja tega javnega poziva
samo enkrat in največ tri različne projekte v
času trajanja 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.
4.1. Kriteriji in merila za izbor
Pri izboru projektov iz programskega sklopa »razvoj scenarijev« za igrane,
animirane in dokumentarne filme SPK za
scenaristiko in Uprava ocenjujeta potencial
scenarija in vsebinsko-tematske razdelave
(treatment) na največ 3 straneh ter pri tem
upošteva naslednje kriterije:
– tematska univerzalnost in vsebinska
izvirnost do 25 točk,
– potencial sporočilnosti in aktualnosti
do 25 točk,
– narativna struktura in vizualni potencial
do 30 točk,
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– kratkoročni in dolgoročni poslovni cilji
na podlagi poslovnega in programskega
načrta Filmskega sklada za tekoče proračunsko leto, z namenom zagotavljanja
programske raznolikosti ter vzpodbujanje
razvoja filmskega ustvarjanja do 20 točk.
Kriterije od 1. do 3. alinee prejšnjega
odstavka ocenjuje SPK za scenaristiko,
kriterij iz 4. alinee pa Uprava Filmskega
sklada.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
5. Obvezne priloge
Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave
fizične osebe – soavtorja ali samostojnega
podjetnika izpolnjeni in podpisani prijavni
obrazec za razvoj scenarijev (igranih, animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2006,
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 1 oziroma v primeru prijave fizične
osebe – soavtorja ali samostojnega podjetnika izpolnjena in podpisana izjava št. 1
predlagatelja, da sprejema vse pogoje in
vsebino razpisne dokumentacije, vključno
z določili vzorca pogodbe,
3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2
soavtorja – scenarista/ov (po 105. členu
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah) in
avtorja literarne predloge (kolikor je scenarij napisan na podlagi že obstoječega
literarnega dela), da soglaša z navedenimi
podatki, če sam ni predlagatelj,
4. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 3 oziroma v primeru prijave fizične
osebe – soavtorja ali samostojnega podjetnika izpolnjena in podpisana izjava št. 3,
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,
5. izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe in samostojne podjetnike ali registra
ustanov, ki ne sme biti starejše od šestih
mesecev in s katerim se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske in
video dejavnosti; v primeru prijave fizične
osebe, mora le-ta predložiti potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti starejše od
šestih mesecev,
6. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 1 oziroma v primeru prijave fizične
osebe – soavtorja ali samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 1
–vsebinsko poročilo o opravljeni fazi razvoja sinopsisa,
7. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 2 oziroma v primeru prijave fizične
osebe – soavtorja ali samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 2
– treatment oziroma vsebinsko tematska
razdelava projekta, napisana na največ 3
straneh,
8. štiri stiskani izvodi 1. verzije scenarija in 1 izvod scenarija na disketi ali CD
romu.
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 60 točkami, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, in sicer

po vrstnem redu od prispetja do porabe
sredstev, v naslednji višini:
– 500.000 SIT za kratke in srednjemetražne filme (igrane, animirane, dokumentarne)
– 1,000.000 SIT za celovečerne filme
(igrane, animirane dokumentarne).
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 morajo biti v skladu
s pogodbo porabljena v letu 2006 in v letu
2007.
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
sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2006,
9.3. izjave številka 1 do številka 3:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2,
– izjava številka 3,
9.4. obrazci številka 1 in 2:
– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2,
9.5. vzorec pogodbe o sofinanciranju razvoja scenarijev (igranih, animiranih in dokumentarnih filmov) za leto 2006,
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 stroške 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: »Ne odpiraj – vloga za javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih, animiranih
in dokumentarnih filmov) za leto 2006«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba pre-
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dlagatelja: naziv družbe, sedež družbe, kraj
in pošta, oziroma ime in priimek ter naslov
predlagatelja.
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 strokovne komisije, in sicer:
1. rok zasedanja 1. seje strokovno programske komisije z dne 4. 9. 2006,
2. rok zasedanja 1. seje strokovno programske komisije z dne 4. 10. 2006,
3. rok zasedanja 1. seje strokovno programske komisije z dne 3. 11. 2006.
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 vrednotenja 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, 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 v skladu s prvim odstavkom te točke.
Če bo dopolnjena vloga prispela na Filmski
sklad po posameznem roku, ki je določen za
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 bodo strokovne komisije obravnavale po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva z
dne 3. 11. 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 delavnik 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 3. 11. 2006. Kolikor so sredstva, namenjena sofinanciranju
razvoja scenarijev (igranih, animiranih in dokumentarnih filmov) za leto 2006, porabljena

Št.

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-22917/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Ur. l. RS, št. 96/00 in
85/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Ur. l. RS, št. 69/03 in 16/04) in 101.
člena v zvezi s 107. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02) ter 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega razpisa in javnega poziva (Ur. l. RS,
št. 93/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad, objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
distribucije in prikazovanja filmov
(igranih, animiranih in dokumentarnih) v
Republiki Sloveniji za leto 2006
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 distribucije in prikazovanja filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) v Republiki
Sloveniji za leto 2006.
2. Okvirna vrednost razpisanih finančnih
sredstev: 10,000.000 SIT.
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 distributerji
in producenti, ki so pravne osebe in fizične
osebe – samostojni podjetniki, registrirane za
opravljanje filmske in video dejavnosti (v nadaljevanju: predlagatelj) v Republiki Sloveniji v
skladu z določili Splošnih pogojev poslovanja
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, s projektom, ki je prejel sredstva
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada za sofinanciranje programskega
sklopa »realizacija projektov«.
3.2. Za sredstva Filmskega sklada se lahko potegujejo predlagatelji s projektom, katerega kinematografska distribucija je bila izvedena v letu 2006 ali pa poteka ali se bo začela
v letu 2006.
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 in s projekti,
ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti, ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo.
3.5. Na javnem pozivu lahko kandidira
predlagatelj, ki je izpolnil vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega
sklada.
3.6. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.7. Predlagatelj lahko kandidira s projektom, katerega distribucija in prikazovanje še ni
bilo sofinancirano s strani Filmskega sklada.
3.8. En in isti projekt, ne glede na predlagatelja (distributer ali producent), lahko v
času trajanja tega javnega poziva kandidira
samo enkrat.
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3.9. Predlagatelj lahko v času trajanja tega
javnega poziva kandidira največ s tremi različnimi projekti.
4.0. Predlagatelj lahko kandidira s projektom, ki je namenjen kinematografski distribuciji ter s projektom, ki ustreza predmetu 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.
4.1. Kriteriji in merila za izbor
Pri izboru projektov bo SPK za distribucijo
in prikazovanje filmov 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 »distribucija in
prikazovanje«. SPK za distribucijo in prikazovanje ocenjuje kriterij »umetniški oziroma
kulturni potencial projekta in tržni potencial
projekta«.
Pri oceni kriterija »umetniški oziroma kulturni in tržni potenciala projekta« SPK za distribucijo upošteva naslednja merila:
– umetniška oziroma kulturna vrednost
projekta do 20 točk,
– promocijski in terminski načrt distribucije
do 20 točk,
– finančni načrt promocije in distribucije
glede na podane vsebinske in promocijske
elemente projekta do 20 točk,
– predhodna uspešnost distributerja pri distribuciji slovenskih filmov, upoštevajoč število
distribuiranih slovenskih filmov posameznega distributerja in doseženo gledanost do 20
točk,
– uspešnost medijskih odzivov in nagrade
strokovne javnosti za filme, ki jih distribuira posamezni distributer, ki kandidira za subvencijo
do 20 točk.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
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 distribucije in prikazovanja filmov (igranih,
animiranih in dokumentarnih) v Republiki Sloveniji 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 vzorcev pogodb,
3. v primeru, da je predlagatelj producent:
izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava s
strani producenta št. 2, o urejenosti avtorskih pravic za kinematografsko predvajanje
filma,
4. v primeru, da je predlagatelj distributer:
izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava s
strani producenta št. 3, kolikor je predlagatelj
distributer, o urejenosti avtorskih pravic za
distribucijo in prikazovanje, nadalje o sprejemanju vseh pogojev in vsebine razpisne
dokumentacije, vključno z določili vzorcev
pogodb ter soglašanju s podpisom Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih
pri izkoriščanju pravic iz naslova trženja in
dajanja v najem filma ter kinematografskega
prikazovanja filma,
5. štiri izvodi filma na VHS ali DVD nosilcih,
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6. redni 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,
7. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec
št. 1 s strani predlagatelja oziroma v primeru
prijave samostojnega podjetnika- predlagatelja izpolnjen in podpisan obrazec št. 1 – promocijski načrt projekta,
8. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec
št. 2 s strani predlagatelja oziroma v primeru
prijave samostojnega podjetnika – predlagatelja izpolnjen in podpisan obrazec št. 2 – terminski plan promocije, distribucije in prikazovanja projekta v Republiki Sloveniji,
9. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec
št. 3 s strani predlagatelja oziroma v primeru
prijave samostojnega podjetnika – predlagatelja izpolnjen in ožigosan obrazec št. 3 – finančni načrt promocije, distribucije in prikazovanja
v Republiki Sloveniji,
10. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 4 s strani predlagatelja oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika – predlagatelja izpolnjen in ožigosan obrazec št. 4
– uspešnost in reference distributerja prijavljenega projekta,
11. predračun stroškov promocije, distribucije in prikazovanja filma z navedbo vira
financiranja po posameznih postavkah v predračunu stroškov,
12. predpogodba/pogodba med distributerjem in producentom projekta o kinematografski distribuciji projekta v Republiki Sloveniji,
katera mora vsebovati datum kinematografske premiere prijavljenega projekta.
6. Izbor projektov
SPK za distribucijo in prikazovanje ocenjuje 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 65 točkami, ob upoštevanju
višine razpisanih sredstev po vrstnem redu od
prispetja do porabe sredstev, v višini:
– srednjemetražni in kratki filmi (igrani, animirani in dokumentarni): od 500.000 SIT do
1,500.000 SIT,
– celovečerni filmi (igrani, animirani in dokumentarni): od 2,500.000 SIT do 5,000.000
SIT.
7. Način ocenjevanja projektov: merila in
kriteriji so ovrednoteni z 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 v skladu s pogodbo izplačana v letu 2006 in morajo biti
porabljena v letu 2006.
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
distribucije in prikazovanja filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) v Republiki Sloveniji za leto 2006,
9.3. izjave številka 1 do številka 3:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2
– izjava številka 3,
9.4. obrazci od številke 1 do številke 4:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2,
– obrazec št. 3,
– obrazec št. 4,
9.5. vzorec pogodbe o sofinanciranju distribucije in prikazovanja filma med predlagateljem projekta in Filmskim skladom,
9.6. vzorec pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih pri izkoriščanju pravic iz
naslova prodaje in dajanja v najem ter kinematografskega prikazovanja filma med producentom projekta in Filmskim skladom,
9.7. 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 stroške 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 distribucije in prikazovanja filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) v Republiki Sloveniji za leto 2006«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv družbe predlagatelja oziroma
ime in priimek predlagatelja, sedež, kraj in
poštna številka.
Strokovna komisija bo obravnavala 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 strokovne komisije, in sicer:
1. rok zasedanja 1. seje strokovnih komisij
z dne 8. 9. 2006,
2. rok zasedanja 1. seje strokovnih komisij
z dne 8. 10. 2006.
Filmski sklad sprejema tudi 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 priporočeno po pošti ali neposredno na naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva
38/V, 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 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, v
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
8. 10. 2006.
11. Sklenitev pogodb
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji
na tem javnem pozivu sklenil Pogodbo o sofinanciranju distribucije in prikazovanja filma
in Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih pri izkoriščanju pravic iz naslova trženja in dajanja v najem ter kinematografskega
prikazovanja filma s producentom prijavljenega projekta. Pozvani podpisniki pogodb 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 8. 10.
2006. Kolikor so sredstva, namenjena sofinanciranju distribucije in prikazovanja filmov
(igranih, animiranih in dokumentarnih) v Republiki Sloveniji za leto 2006, 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-22818/06
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic naslednjih družb
1. Predmet prodaje je navedeno število
delnic pri posamezni delniški družbi, in sicer:
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Zap. št.

Delniška družba

1.

IMP Telekom, d.d. Vojkova cesta 58, Ljubljana

11.664

1.000

176,787.000

2.

Šešir, Tovarna klobukov, d.d., Kidričeva 57, Škofja Loka

25.558

2.000

410,160.000

3.

Termoplasti-Plama d.d., Podgrad, Hrušica 104

1.976

10.000

252,930.000

Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne
osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki
ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 1,000.000 SIT za vsako posamezno družbo iz razpisa. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št.
02923-0253101949 odprt pri NLB d.d., s
pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa
delnic družbe (navesti naziv družbe)«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po
končanem izboru.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno
zbiranje ponudb za nakup delnic družbe
(navesti naziv družbe) - ne odpiraj«, najpozneje do 28. 8. 2006 do 12. ure.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so
objavljeni na internetnem naslovu www.
dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi
s prodajo lahko zainteresirani dobijo na
naslovu D.S.U. d.o.o., vsak delavnik med
9. in 11. uro, pri Ksenji Hornung, telefon
01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o.
Št. 3520-0012/2006
Ob-22789/06
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, 8290 Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02-ZJU),
44. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, 12/03 in 77/03), 109.
člena Statuta občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Sevnica, sprejetega na 30. redni seji dne
24. 7. 2006, objavlja

Število delnic za Nominalna vrednost
prodajo
delnice v SIT

Stran

javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Sevnica
1. Predmet prodaje:
1.1. dvosobno stanovanje št. 12 v IV.
nadstropju s pripadajočo kletjo v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg svobode 32,
8290 Sevnica, v skupni izmeri 67,65 m2.
Obravnavano stanovanje obsega dve sobi,
kuhinjo z jedilnico, kopalnico, vzidno omaro,
predsobo, balkon ter kletni prostor.
1.2. dvosobno stanovanje št. 18 v IV.
nadstropju s pripadajočo kletjo v večstanovanjski stavbi na naslovu Naselje heroja
Maroka 7, 8290 Sevnica, v skupni izmeri
51,21 m2. Obravnavano stanovanje obsega dve sobi, kuhinjo, shrambo, kopalnico,
predprostor kopalnice, predsoba + vzidna
omara, balkon ter kletni prostor.
1.3. enosobno stanovanje št. 14 v III.
nadstropju s pripadajočo kletjo v večstanovanjski stavbi na naslovu Planinska cesta
29, 8290 Sevnica, v skupni izmeri 57,52 m2.
Obravnavano stanovanje obsega predprostor, WC, kopalnico, kuhinjo, sobo, dva balkona ter klet.
2. Predmeti prodaje so zasedeni z najemniki in so v lasti Občine Sevnica.
3. Postopek sprejema in odpiranja ponudb:
Javne ponudbe se bodo sprejemale od
dneva objave javne ponudbe do vključno
dne, 6. 9. 2006, do 10. ure na naslovu Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje
6. 9. 2006 (datum poštnega žiga na dan
6. 9. 2006).
Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in
druge navedene pogoje in bodo pravočasno
prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti:
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja
(s pripisom številke stanovanja)«. Odpiranje
ponudb bo potekalo dne, 8. 9. 2006, ob 11.
uri v sejni sobi Občine Sevnica. Ponudbe
pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.
4. Izklicne cene:
– za stanovanje pod zaporedno št. 1.1 je
izklicna cena 9,200.000 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 1.2.
je izklicna cena 4,200.000 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 1.3.
je izklicna cena 5,900.000 SIT.
Pri stanovanjih je v cenah vključena tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s
pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
5. Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi ponudniki, bodo
v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb,
sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom

Osnovni kapital
družbe v SIT

kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe
na transakcijski račun Občine Sevnica št.
01310-0100008286. Plačilo kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
6. Merila za izbor in drugi pogoji:
– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v EU in
fizične osebe, državljani EU, oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo,
– ponudba mora biti veljavna do 16. 10.
2006,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejše
od 60 dni,
– ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati varščino v višini
10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na transakcijski račun Občine
Sevnica št. 01310-0100008286 in se pri plačilu varščine sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba številke stanovanja),
– ponudniki morajo predložiti kopijo bančne kartice oziroma potrdilo banke o odprtem transakcijskem oziroma bančnem računu (vračilo varščine),
– izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki, imajo najemniki predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo
izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe
(udeležba predkupnih upravičencev na odpiranju ponudb je obvezna),
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki in pri katerih najemnik ne izkoristi
predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste
stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem
postopku javne ponudbe (udeležba predkupnih upravičencev na odpiranju ponudb
je obvezna),
– kupci, ki niso najemniki, prevzamejo
vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemniki,
– najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem
oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati kot ponudniki in kupci,
– če izbrani ponudniki ne bodo sklenili
kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane varščine ostale prodajalcu,
– uspelim ponudnikom se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po opravljenem postopku javne ponudbe,
– v zvezi s prenosom lastništva plačajo
kupci davek na promet nepremičnin in stroške notarske overitve,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja
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za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– komisija, ki vodi postopek javne ponudbe, lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v
višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Sevnica, tel. 07/81-61-200 ali 07/81-61-269, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Romanu Strlekarju,
– kupci bodo pridobili lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Sevnica
Ob-22796/06
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, na podlagi 29. in 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica, št. 352-18/2005 z dne
14. 7. 2006, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
2. Predmet prodaje:
Neprofitno dvosobno stanovanje št. 2,
v II. nadstropju, s pripadajočim shrambnim
prostorom v kleti, v poslovno stanovanjskem
objektu na naslovu Škrabčev trg 11 v Ribnici, v izmeri 54,53 m2.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
Oseba, ki uporablja stanovanje, ima na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03) pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla za predmet podaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Ponudbena cena:
– ponudbena cena za stanovanje pod
točko 2 je 11,223.855 SIT.
V ponudbeni ceni 2% davek na promet
nepremičnin ni vključen.
5. Vezanost in sprejem ponudbe: rok vezanosti ponudnika na ponudbo začne teči
od dneva oddaje ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva te
objave do poteka roka za oddajo ponudb,
kar ne velja za predkupnega upravičenca.
6. Ponudbo lahko podajo domače pravne
in fizične osebe ter pravne in fizične osebe,
ki imajo sedež oziroma državljanstvo ene od
držav članic Evropske unije.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika,
– navedbo naslova objekta ter številko
stanovanja, za katerega se ponudnik zanima,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup
stanovanja, ki ne sme biti nižja od vrednosti,
navedene v razpisu,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali 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,
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– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine s
priloženo celotno številko računa za primer
vračila varščine,
– davčno, matično in telefonsko številko.
8. Ponudbe ponudnikov se bodo štele za
pravočasne, če bodo prispele oziroma bodo
dostavljene v ovojnici najkasneje do vključno 30. 8. 2006 do 12. ure na naslov Občina
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, z
oznako: »Javna ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj!«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolne ponudbe ali nepravilno opremljene in
označene ponudbe, komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
9. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po
poteku roka za oddajo ponudbe, to je 31. 8.
2006 ob 12. uri v sejni sobi Občine Ribnica.
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ponujeno kupnino nad ceno po tej
ponudbi.
Pred začetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
bo izdan najkasneje v roku 8 dni po izjavi
predkupnega upravičenca glede sprejema
ponudbe.
10. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
11. Kupnino bo najugodnejši ponudnik
dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št.: 01304-0100005476,
sklic: 00 72210.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po
prejemu sklepa. Če izbrani ponudnik v tem
roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je
odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo varščino.
12. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku.
13. Ponudniki morajo za nepremičnino
dražbe plačati varščino v višini 10% ponudbene cene nepremičnine. Varščino je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št.: 01304-0100005476, sklic
00 2309006.
14. Plačana varščina se najugodnejšemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim pa
se brez obresti vrne v roku 3 dni po odpiranju ponudb.
15. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami vsak ponedeljek na
Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita Košmrlj, tel. 01/837-20-27. Ogled stanovanja je
možen po dogovoru.
16. Ta objava ne zavezuje prodajalca,
da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom
sklene pogodbo o prodaji. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Ribnica lahko s soglasjem župana Občine Ribnica že
začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti
varščino brez obresti.
17. Nepremičnina pod točko 2 se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno,

kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali
garancij za nepremičnino. Kupec plača 2%
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega
vpisa, ter vse ostale stroške, povezane s
prenosom lastništva na nepremičnini pod
točko 2.
Občina Ribnica
Št. 352-0014/2005-502
Ob-22797/06
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo za prodajo
nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina polovica dvosobnega stanovanja s kabinetom
št. 20 v IV. nadstropju stanovanjske stavbe,
Javornik 55, Ravne na Koroškem v skupni
izmeri prodajne površine 35,035 m2 oziroma
skupne stanov. površine v izmeri 36,44 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
Prodajna
površina

Skupna
stanovanjska
površina

1,51 m2

3,02 m2

- soba

18,17 m2

11,80 m2

- soba

m2

12,38 m2

8,10 m2

8,10 m2

11,34 m2

11,34 m2

m2

4,05 m2

10,63 m2

10,63 m2

3,89 m2

5,19 m2

m2

72,88 m2

35,035 m2

36,44 m2

Klet:
I. nadstropje:

- soba
- kuhinja
- kopalnica
z WC
- predsoba
- loža
Skupaj
Upošteva
se 50%

12,38

4,05

70,07

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 4,616.490 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 55 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi pro-
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dajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico,
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 8.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1151
Ob-22805/06
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, na
podlagi 16. člena Statuta Občine Šenčur
(UVG, št. 9/04) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj.
2. Predmet prodaje:
a) Nepremičnini parc.št. 2113, travnik,
v izmeri 292 m2, in parc.št. 2116, travnik, v
izmeri 508 m2, obe k.o. Visoko.
Zemljišči ležita v območju občinskega
lokacijskega načrta območja Britof sever
Voge S 12/4.
Natančna lega zemljišč je razvidna iz
grafične priloge občinskega lokacijskega načrta območja Britof sever Voge S 12/4, ki je
na vpogled pri občinskem organu.
Na pisno zahtevo ponudnika, bo občinski
organ ponudniku posredoval kopijo lokacijske informacije in mapno kopijo. Zemljišči
sta namenjeni za stanovanjsko gradnjo.
Izhodiščna cena: izhodiščna cena nepremičnin parc. št. 2113, travnik, v izmeri
292 m2, in parc .št. 2116, travnik, v izmeri
508 m2, obe k.o. Visoko, je 130 EUR/m2.
Za zemljišče parc. št. 2116, k.o. Visoko,
bo občina upoštevala predkupno pravico bivšega solastnika.
b) Nepremičnina parc. št. 352/27, pašnik,
v izmeri 324 m2, k.o. Trboje.
V naravi gre za zemljišče, ki leži severovzhodno v naselju Trboje. Zemljišče je
stavbno zazidljivo zemljišče.
Izhodiščna cena: izhodiščna cena za nepremičnino parc. št. 325/27, pašnik, v izmeri
324 m2, k.o. Trboje je 6,987.902,40 SIT ali
29.160 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost in komunalni prispevek, kar
plača izbrani ponudnik.
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3. Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
4. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na TRR občine Šenčur, št. 01317-0100006973, obvezno
navesti namen nakazila: kavcija, sklic razpisi nepremičnine.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno – ki ne more biti nižja
od izhodiščne cene določene s cenitvijo,
7. Ponudnikov je lahko več, vendar morajo nastopati enotno in za vse ponudnike
veljajo isti pogoji.
8. Nepopolne in nepravočasne prejete
ponudbe ne bodo upoštevane.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v roku 15 dni
od prejema odločitve. Odločitev bo sprejeta
v roku 30 dni od poteka razpisa. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Šenčur zadržala
njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Šenčur. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila komisija. V primeru, da komisija
oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja,
lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo
še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine: Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
12. Izbrani ponudnik bo dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost,
stroške notarja za overitev pogodbe oziroma
zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
13. Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Šenčur, Oddelku za gospodarsko in
komunalno dejavnost, kontaktna oseba Aleš
Puhar, tel. 04/25-19-105.
14. Občina Šenčur lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačane kavcije. Prav tako si Občina
Šenčur pridržuje pravico, da ne glede na
prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
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15. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, z oznako:
»Ponudba ne odpiraj – razpis nepremičnine«.Rok za oddajo ponudb je 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. Javno odpiranje ponudb bo 30. 8.
2006 ob 11. uri v sejni sobi Občine Šenčur,
Kranjska cesta 11.
Občina Šenčur
Ob-22806/06
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka
(v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v postopku
prodaje komunalno opremljenih zemljišč v
industrijsko obrtni coni Neverke zastopa Komisija za prodajo zemljišč v IOC Neverke (v
nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Pivka št. 03201/2003 z dne 21. 5.
2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
Za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju industrijsko
obrtne cone Neverke za potrebe industrije
in obrti.
1) Prodajajo se naslednja zemljišča:
– gradbena parcela št. 12, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/40 k.o. Stara Sušica v izmeri 2800 m2,
– izklicna cena je 16,787.400 SIT,
– gradbena parcela št. 15, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/31 k.o. Stara Sušica v izmeri 2879 m2,
– izklicna cena je 17,261.044 SIT,
– gradbena parcela št. 16, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/33 k.o. Stara Sušica v izmeri 5010 m2,
– izklicna cena je 30,037.455 SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo
priključka maks. 200 m oddaljenosti in moči
60 KW ter z možnostjo dodatnega dokupa
moči, vse na robu parcele.
2) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki in pravne osebe kateri
morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS
oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši kot 30 dni.
3) Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4) Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Pivka št.
01291–0100016298, s pripisom – za javno
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zbiranje ponudb. Varščina mora biti vplačana
do roka 25. 8. 2006, ki velja tudi kot rok za
oddajo ponudb. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
6) Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele na sedež Občine Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do
vključno 28. 8. 2006 do 11. ure, v zapečateni
ovojnici, s pripisom » Ponudba za nakup zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 8.
2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7) Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. ponujena cena, največ 80 točk,
2. glede na obseg površine nakupa, največ 20 točk;
1) točke so – (ponujena cena / najvišja
ponujena cena) x 80,
2) točke odvisne od obsega nakupa so:
– nakup dveh se stikajočih parcel 5 točk,
– nakup treh ali več se stikajočih parcel
10 točk,
– nakup nad 7500 m2 10 točk.
Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa
veljajo za vsako parcelo posebej.
Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot tri krat presegajo posamezno parcelo,
za katero je bila oddana druga ponudba ima
prednost pred drugim ponudnikom ne glede
na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa
za eno od teh gradbenih parcel, za prvega
ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8) Pri nakupu je možen odlog plačila
50% kupnine za dobo največ 6 mesecev.
Za znesek odloga se za dobo odloga obračuna obresti po fiksni 9% letni obrestni meri.
Obresti po tem odstavku se plačujejo na 6
mesecev. Znesek odloga mora kupec pred
podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv.
9) Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.
10) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11) O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12) Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki na spletni strani http://www.pivka.
si in na Občini Pivka vsak delavnik od 9.
do 10. ure pri kontaktni osebi prodajalca
Boštjanu Glažarju ali na tel. 05/721-01-11,
041/266-332, faks 05/721-01-02, e-pošta
bostjan.glazar@pivka.si.
Občina Pivka
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Št. 478-55/2006
Ob-22903/06
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 45.
in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi, št. 478-55/2006 z dne 3. 7. 2006,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine na območju
»OIC Kisovec«
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob
Savi,Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob
Savi.
II. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče parc.št. 58/13 neplodno v izmeri
446 m2 k.o.Loke.
III. Pogoji:
1. Izhodiščna cena nezazidanega stavbnega zemljišča iz 2. točke znaša 5,136.000
SIT. Izhodiščna cena je minimalna cena,
ki jo lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko
ceno viša v minimalnih razponih po 100.000
SIT. Ponudbena cena navzgor ni omejena.
V izhodiščni ceni ni vključen DDV.
2. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (20% DDV od
pogodbene vrednosti, overitev prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško
knjigo).
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po odločitvi o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni po izstavitvi
računa. Neupoštevanje pogodbenega roka
plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži
vplačano varščino.
4. Izbrani ponudnik-kupec se bo s kupoprodajno pogodbo zavezal na zemljišču, dovoliti oziroma podeliti Občini Zagorje ob Savi
brezplačno služnost izgradnje, obratovanja
in vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukure (tranzitni, primarni in sekundarni
vodovod) ali druge načrtovane komunalne
infrastrukture, kar se bo uredilo s posebno
služnostno pogodbo.
5. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak se ne upošteva.
6. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v
skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije.
7. Varščino za resnost ponudbe v višini
10% od navedene izhodiščne cene (513.600
SIT) je potrebno vplačati na račun proračuna občine, št. 01342-0100018358, ki je odprt pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o
plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina
bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil,
neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8
dni po končani izbiri.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
en dan pred rokom za oddajo ponudbe.

8. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo oziroma pošljejo
v zaprti ovojnici do dne 28. 8. 2006 do 12.
ure ne glede na vrsto prenosa na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi z oznako:« Ne
odpiraj-ponudba na javni razpis za prodajo
zemljišča v OIC Kisovec«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe,ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
9. Da se bo ponudba štela kot popolna,
mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo izpiska iz sodnega registra
za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek
iz sodnega registra oziroma priglasitveni list
ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma
predložitve ponudbe), fizična oseba pa predloži fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja za pravno osebo
in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, (datum vplačila varščine mora biti najkasneje
en dan pred rokom za oddajo ponudbe),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Ponudba mora biti obvezno izdelana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na
voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro v
Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
10. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi
dne 28. 8. 2006 ob 13.30.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
11. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
12. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo ponujena višina
kupnine.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ob izpolnjevanju
vseh zahtev razpisa, ponudi najvišjo ceno.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo- najnižji znesek višanja
je 100.000 SIT.
Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe
bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri
obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
13. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem
primeru vrniti varščino brez obresti.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
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14. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,lahko
interesenti dobijo v občinski upravi vsak
delovni dan na tel. 03/56-55-702 ali
56/55-714.
Možen je tudi ogled zemljišča po predhodni najavi.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 40401-00002/2006 0300 Ob-23009/06
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenja postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93 s spr. in dop.) Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 s sprem. in
dop.) Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države
oziroma občin (Uradni list RS, št. 123/03),
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2006 (MUV, št. 31/05 in 10/06) in
Posamičnega programa prodaje občinskega
finančnega premoženja – naložbe v družbo
Plinarna d.d. Maribor sprejetega na 36. seji
Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne
27. 3. 2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 112.179 navadnih
delnic (v paketu) oziroma 34,09% delež
družbe Plinarna Maribor d.d. Plinarniška 1,
2000 Maribor.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– poslovni načrt v katerem bo opisano
kako si ponudnik zamišlja nadaljnji razvoj
podjetja katerega delnice je pripravljen odkupiti,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10% ponujene
cene, na transakcijski račun Mestne občine
Maribor, št. 01270-0100008403 s pripisom,
Varščina za nakup delnic Plinarne Maribor
d.d.«.
Izbranemu ponudniku se varščina všteje
v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrne v
roku 8 dni po končanem izboru.
8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo več ponudnikov
ponudilo enako ceno, bo prodajalec, z na-
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menom dosega najvišje ponudbene cene
opravil pogajanje.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji delnic družbe Plinarna Maribor d.d.,
s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla,
ustavi.
10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za nakup delnic
Plinarne Maribor d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 5. septembra 2006 do 12. ure. Na
nahrbtni strani kuverte mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
11. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepopolno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni po končanem izboru s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 15
dni od poteka roka za oddajo ponudb.
13. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic oziroma deleža družbe Plinarna Maribor d.d., najkasneje v roku
10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru,
da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino
zadrži.
14. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
15. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu v Oddelku za finance pri Francu
Štelcerju, tel. 02/22-01-262; e-pošta:
franc.stelcer@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 20/2006
Ob-22799/06
Krajevna skupnost Kresnice, na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS št. 12/03 in
77/03) in na podlagi sprejetega sklepa s 16.
redne seje Sveta KS objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet prodaje
Poslovna stavba (stara osnovna šola v
Kresnicah) v izmeri 267 m2 s pripadajočim
zemljiščem v izmeri približno 600 m2 v k.o.
Kresnice na parc. št. 174/2 (del) in 174/1
(del) po izhodiščni ceni 15,316.660,25 SIT
(brez vključenega 2% davka na promet nepremičnin).
V objektu se nahaja podstrešno stanovanje, katerega ima v najemu najemnik za
določen čas, to je do leta 2014. Položaj
najemnika se z menjavo lastnika ne sme
poslabšati.
2. Pogoji zbiranja ponudb
a) Ceno nepremičnine je kupec – izbrani
ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po podpisu
pogodbe.
b) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
je 15 dni po obvestilu o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem
roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži
varščino.
c) Davek na promet nepremičnin, stroške overovitve podpisa pri notarju in stroške
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izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo
plača izbrani ponudnik.
d) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano merilo ponujena višina kupnine. Najnižji znesek višanja v oddani ponudbi je 100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitev dveh ali več enakih ponudb, se
izvede ustna licitacija-najnižji znesek višanja
je 100.000 SIT.
e) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 18. 9.
2006 do 12. ure, na naslov Krajevna skupnost Kresnice, Kresnice 19, 1281 Kresnice, z oznako: Ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb – Prodaja nepremičnine. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
3. Ponudba mora vsebovati
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko oziroma identifikacijsko številko, matično številko oziroma
EMŠO, številko bančnega računa ponudnika;
b) ponujeno ceno v SIT, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne;
c) izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje;
d) dokazilo o plačilu varščine v višini
1,500.000 SIT na transakcijski račun KS
Kresnice, št. 01260-6450818598, s sklicem
za namen javnega zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh
po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v ceno
nepremičnine;
e) za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni
list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne smejo biti starejši od 30 dni;
f) dokazilo o finančnem stanju ponudnika v letu 2005 (ne sme biti starejše
od 3 mesecev (za gospodarske družbe
BON-1 in BON-2; za samostojne podjetnike
BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih
in davkih)).
Prepozno prispelih pisnih ponudb Krajevna skupnost Kresnice ne bo obravnavala
v postopku za izbor najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo vsebovala nižjo ceno
od izhodiščne, ne bo predmet obravnave.
V primeru nepopolnih ponudb bo Krajevna
skupnost Kresnice zahtevala od ponudnika
dopolnitev ponudbe v roku 5 dni od prejema poziva. Krajevna skupnost Kresnice
ni dolžna skleniti kupoprodajne pogodbe z
nobenim od ponudnikov. Ponudniki bodo o
izboru obveščeni v roku 15 dni od roka za
oddajo ponudb.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Krajevni skupnosti Kresnice
na tel. 041/497-842.
Krajevna skupnost Kresnice
Ob-22794/06
EMO, d.o.o., v stečaju objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatve stečajnega dolžnika
EMO, Emajlirnica, metalna industrija,
orodjarna, d.o.o., v stečaju, Mariborska
cesta 86, 3000 Celje.
Predmet prodaje: terjatev stečajnega
dolžnika do KVIT, d.o.o., Bežigrajska cesta
4/A, 3000 Celje v znesku 242.139,21 SIT
vse skupaj kot celota.
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Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna oseba. Fizična oseba mora ponudbi
priložiti fotokopijo osebnega dokumenta,
na podlagi katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna oseba mora priložiti sklep o
registraciji ter pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo
ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme
biti daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine
v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06000
– 0895194287 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;
– EMO, Emajlirnica, metalna industrija,
orodjarna, d.o.o., v stečaju, ni zavezan k
sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili brez obresti v
petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
Pošiljanje ponudb:
– pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo
v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh
po objavi tega oglasa v Uradnem listu
RS na naslov: Okrožno sodišče v Celju,
Prešernova ulica 22, 3000 Celje z oznako
“Ponudba za odkup – opr. št. St 21/2000
– Ne odpiraj”.
EMO, metalna industrija orodjarna,
d.o.o. v stečaju

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Ob-22819/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena pravilnika o za priznavanje označb
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 76/03, 18/04 in 47/05)
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla za
KRAŠKI OVČJI SIR.
Dne 28. 7. 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za priznanje označbe geografskega porekla za:
KRAŠKI OVČJI SIR
Vlagatelj: Društvo rejcev drobnice Kra
sa in Istre, Sejmiška 1A, 6210 Sežana.
Vloga se vodi pod št: 324-01-27/01. Specifikacija je javnosti in vsem zainteresiranim
na vpogled 21 dni po objavi tega obvestila,
in sicer na:
a) Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, VI. nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi na tel.
01/478-91-09 vsak delovni dan od 9. do
11. ure
b) spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano http://www.
mkgp.gov.si/ v delu za obiskovalce pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma
živil.
Pisne pripombe na specifikacijo se lahko
dajo v 21 dneh po objavi tega obvestila na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-22820/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena pravilnika o postopkih za priznavanje
označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/03, 18/04 in
47/05) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla za
KRAŠKO JAGNJETINO.
Dne 28. 7. 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za priznanje označbe geografskega porekla za:
KRAŠKO JAGNJETINO
Vlagatelj: Društvo rejcev drobnice Kra
sa in Istre, Sejmiška 1A, 6210 Sežana.
Vloga se vodi pod št: 33200-9/2006.
Specifikacija je javnosti in vsem zainteresiranim na vpogled 21 dni po objavi tega
obvestila, in sicer na:
a) Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, VI. nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi na tel.
01/478-91-09 vsak delovni dan od 9. do
11. ure.
b) spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano http://www.
mkgp.gov.si/ v delu za obiskovalce pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma
živil.
Pisne pripombe na specifikacijo se lahko
dajo v 21 dneh po objavi tega obvestila na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-22821/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena pravilnika o za priznavanje označb

posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 76/03, 18/04 in 47/05)
objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za
VIPAVSKI PRŠUT.
Dne 26. 7. 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za:
VIPAVSKI PRŠUT
Vlagatelj: GIZ Vipavske mesnine, Pa
novška 1, 5000 Nova Gorica.
Vloga se vodi pod št: 324-545/2005.
Specifikacija je javnosti in vsem zainteresiranim na vpogled 21 dni po objavi tega
obvestila, in sicer na:
a) Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, VI. nadstropje, soba
603 ob predhodni najavi na tel. 01/478-91-09
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
b) spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano http://www.
mkgp.gov.si/ v delu za obiskovalce pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma
živil.
Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048-14/2006
Ob-22823/06
Statut Industrijskega sindikata Slove
nije s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova
4, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 24. 7. 2006 pod zaporedno
št. 177.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-5/2006
Ob-22927/06
1. Preklicuje se hramba Pravil sindikata
družbe ETI - Steatit d.o.o. Kamnik (SKEI
ETI Norton Kamnik, ETI - Saint Gobain
AC, d.o.o.), Bakovnik 4/a, Kamnik.
2. Z dokončnostjo te odločbe se izvede
izbris iz evidence statutov sindikatov, ki jo
vodi Upravna enota Kamnik.
Št. 101-6/2006-00021
Ob-23005/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja in zna
nosti Slovenije – Osnovna šola Dob, s
sedežem v Dobu, Šolska ul. 7, katerega
pravila se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno številko 01/03, spreminja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
svoje ime in kratico tako, da glasita: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije OŠ Dob.
SVIZ – Osnovna šola Dob.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Domžale pod
zaporedno številko 101-6/04.
Št. 101-10/2006-3
Ob-23006/06
Temeljni akt – Pravila Sindikata neod
visnost KNSS Saturnus-Vogel & Noot
d.d., Agrokombinatska 61, Ljubljana, se
z dnem 26. 6. 2006 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 27.
Št. 101-9/2006-3
Ob-23007/06
Pravila sindikata z imenom Sindikat
Vzgoje, izobraževanja, znanosti in kultu
re Slovenije – TIN Ljubljana, s sedežem
Lepodvorska 23 a, 1000 Ljubljana, se z
dnem 28. 6. 2006 hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana. Pravila so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška, pod
zaporedno št. 182.
Št. 101-8/2006-4
Ob-23008/06
V evidenci statutov sindikatov ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, izpostava Šiška,
se pri vpisu pod zaporedno številko 119 o
hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikat
Vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove
nije – OŠ Riharda Jakopiča, s sedežem
Derčeva ul. 1, 1000 Ljubljana, z dnem 29.
6. 2006 vpiše sprememba imena sindikata v
Sindikat Vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije – OŠ Riharda Jakopiča, s
sedežem Derčeva ul. 1, 1000 Ljubljana.

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Ob-23019/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1), ter skladno s
7. oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03
– odl US, 16/04 – odl US, 96/05-ZRTVS-1 in
60/06) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo št. 0012-55/2006/2 z
dne 2. 6. 2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijse frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosti radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo na oddajni točki: Javornik 104,1
MHz (za pokrivanje območja med Črnim
vrhom, Godovičem in Hotedršico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje radijske dejav-

Št.

nosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 96/05).
2. Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po
uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in 4.
točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1).
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: najmanj 5
odstotkov informativnih, 5 odstotkov kulturno-zabavnih in 20 odstotkov izobraževalnih
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.
6. Lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 40
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
7. Ponudnik ne sme s svojim programom
v celoti prekrivati razpisanega območja.
8. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni z večjim številom točk.
(0-4 točke)
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-1 točka)
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik bo za žanrsko in
tematsko raznovrstnost programskih vsebin
pri merilu lahko dosegel skupaj največ 9
točk. (0-9 točk)
3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih
programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (0-5 točk)
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja in bi lahko s pridobitvijo razpisane frekvence tvorili homogeno radijsko
omrežje, imajo prednost pred izdajatelji
novih programov in tistimi, ki že oddajajo
ponujeni program na oddaljenem območju.
(0-1 točka)
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3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v občini Idrija in Logatec. Za pozitivni mnenji pristojnega organa občin Idrija
in Logatec o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik
pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 2
točki. (0-2 točki)
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v občino Idrija in občino Logatec. Ponudnik s sedežem v občini Idrija ali
v občini Logatec lahko priloži zagotovilo, da
občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v
katero hkrati sega območje pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira lokalni oziroma
regionalni radijski program. (0-1 točka)
3.8. Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk. (0-1 točka)
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih,
ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri
tem se bo upoštevalo število zaposlenih,
ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 1 točke glede na
vrednost opreme za produkcijo programa.
(0-3 točke)
3.10. Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med
potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega območja in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih
odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za
posamezen program. (0-1 točka)
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti. (0-5 točk)
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk. (0-5 točk)
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano oddajno točko se prednostno
upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi

Stran

6614 /

Št.

85-86 / 11. 8. 2006

priložil kopijo odločbe o dodelitvi statusa
programa posebnega pomena, bo prejel 1
točko, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega
pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk. (0-1
točka)
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen. (0-1 točka)
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene
ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk,
ki jih bo prejela ponudba pri posameznih
merilih, podal obrazložen predlog izbire
najboljšega ponudnika. Agencija bo ponudniku, ki bo prejel največje število točk,
dodelila pravico do uporabe frekvence Javornik 104,1 MHz.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 11. 9. 2006
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija
poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov
Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 08.00 do
14.00 ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh (3) kopijah. Natančna navodila za
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko
radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, dne 14. 9. 2006 ob 10. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
oziroma elektronski obliki tudi osebno v
vložišču Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, v času
uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo
od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug,
tel. 01/583-63-85, elektronski naslov:
martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Ob-23020/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1), ter skladno s
7. oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03
– odl US, 16/04 – odl US, 96/05-ZRTVS-1 in
60/06) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo št. 0012-54/2006/2 z
dne 2. 6. 2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta prosta radiodifuzna kanala za zvokovno difuzno radijsko postajo na oddajnih točkah, ki skupaj
tvorita homogeno območje pokrivanja in se
bosta dodelila enemu izdajatelju radijskega
programa:
Josipdol 93,5 MHz (za pokrivanje območja med Ribnico na Pohorju, Lovrencem na
Pohorju in Janževskim vrhom),
Radlje 1 95,9 MHz (za pokrivanje območja Radelj ob Dravi).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede opravljanja radiodifuzne dejavnosti
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2. Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od roka uvedbe javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti zaradi razlogov iz
1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1).
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno informiranje o pomembnih lokalnih dogodkih z
območja občin Lovrenc na Pohorju, Ribnica
na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi ter
enkrat dnevno predvajanje vsebin iz vsaj še

dveh drugih zvrsti programskih vsebin, ki
so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list
RS, št. 77/02).
6. Lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 40
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
7. Ponudnik ne sme s svojim programom
v celoti že prekrivati razpisanega območja.
8. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na minimalni
obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki,
ki imajo večji minimalni obseg programskih
vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni s sorazmerno
večjim številom točk. (0-3 točke)
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-1 točk)
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik bo za žanrsko in
tematsko raznovrstnost programskih vsebin
pri merilu lahko dosegel skupaj največ 9
točk. (0-9 točk)
3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih
programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (0 ali 5 točk)
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na oddaljenem
območju. (0-2 točki)
3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v naslednje občine: Lovrenc na
Pohorju, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Podvelka. Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o
utemeljenosti pokrivanja območja z novim
programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi
razpisa, dobi ponudnik 1 točko. (0-4 točke)
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v naslednje občine: Lovrenc na
Pohorju, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Podvelka. Ponudnik, s sedežem
v eni izmed navedenih občin, lahko priloži
zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program.
(0-1 točka)
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3.8. Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk. (0-1 točka)
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih,
ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri
tem se bo upoštevalo število zaposlenih,
ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 1 točke glede na
vrednost opreme za produkcijo programa.
(0-3 točke)
3.10. Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med
potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega območja in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja. (0-1 točka)
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
izkušenj oziroma števila let delovanja ponudnika na področju radijske dejavnosti na
razpisanem območju. (0-5 točk)
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk. (0-5 točk)
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu za
razpisano oddajno točko se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81.
člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil
kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi
statusa programa posebnega pomena ne bo
priložil, bo prejel 0 točk. (0-1 točka)
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen. (0-1 točka)
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
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bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo ponudniku, ki bo
prejel največje število točk, dodelila pravico
do uporabe frekvenc Josipdol 93,5 MHz in
Radlje 1 95,9 MHz.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 11. 9. 2006
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija
poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov
Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 8. do 14.
ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za
sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne
dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh (3) kopijah. Natančna navodila za
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko
radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, dne 14. 9. 2006 ob 13. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
oziroma elektronski obliki tudi osebno v
vložišču Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, v času
uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo
od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug,
tel. 01/583-63-85, elektronski naslov:
martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Ob-23021/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1), ter skladno s
7. oddelkom 2. poglavja Zakona o medi-
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jih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03
– odl US, 16/04 – odl US, 96/05-ZRTVS-1 in
60/06) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo, št. 0012-63/2006/2 z
dne 30. 6. 2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za zvokovno radiodifuzno postajo na oddajni točki: Kobariški stol 105,1
MHz (za pokrivanje območja med Žago in
Trnovim ob Soči).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede opravljanja radiodifuzne dejavnosti
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2. Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od roka uvedbe javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti zaradi razlogov iz
1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1).
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno informiranje o pomembnih lokalnih dogodkih na
razpisanem območju.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času.
Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni
s sorazmerno večjim številom točk. (0-5
točk)
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-1 točk)
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega kriterija je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin v predvajanem programu. Merilo žanrske in tematske raznovrstnosti programske ponudbe bo ocenjeno v dveh podmerilih: žanrska raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu in tematska
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Pri podmerilu žanrska raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu bo mogoče doseči od 0 do 4
točke, pri podmerilu tematska raznovrstnost
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programskih vsebin v predvajanem programu pa od 0 do 3 točke. (0-7 točk)
3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na to, v kolikšni meri bo
dopolnil manjkajočo programsko ponudbo
na razpisanem območju. Agencija bo pripravila analizo stanja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju, iz katere bo razvidno
kakšne so manjkajoče programske vsebine
na razpisanem območju. Največje število
točk bo dobil tisti ponudnik, ki bo v največji
meri dopolnil manjkajočo programsko ponudbo na razpisanem območju. (0-5 točk)
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na oddaljenem
območju. Za oddaljeno se šteje takšno območje, ki z razpisanim ne more tvoriti homogenega radijskega omrežja in bi v primeru
izdaje takšne odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc ustvarili nepovezane otoke istega
programa. Za tvorjenje homogenega radijskega omrežja se šteje, če se razpisano
območje nahaja manj kot 20 km od obstoječega območja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki
so določena v obstoječih veljavnih odločbah
o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen
program. (0-6 točk)
3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega deloma v občino Bovec in deloma v Občino Kobarid. Za vsako pozitivno
mnenje pristojnega organa navedenih občin
o utemeljenosti pokrivanja območja z novim
programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi
razpisa, dobi ponudnik 1 točko. (0-2 točki)
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega deloma v Občino Bovec in deloma v Občino Kobarid. Ponudnik, s sedežem
v eni izmed navedenih občin, lahko priloži
zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program.
(0-3 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk. (0-1 točka)
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 3 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se bo upoštevalo število zaposlenih,
ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri
podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku
dodelilo od 0 do 2 točki glede na vrednost
opreme za produkcijo programa. (0-5 točk)
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3.10. Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med
potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega območja in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih
odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za
posamezen program. (0-5 točk)
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi izkušenj oziroma števila let delovanja
ponudnika na področju radijske dejavnosti.
(0-3 točke)
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk. (0-5 točk)
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano oddajno točko se prednostno
upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in
81. člena ZMed.
3.13.1. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil
kopijo odločbe o dodelitvi statusa lokalnega
programa posebnega pomena, bo prejel 3
točke, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe
o dodelitvi statusa lokalnega programa posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel 0
točk. (0-3 točke)
3.13.2. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil kopijo odločbe o dodelitvi statusa regionalnega programa posebnega pomena, bo
prejel 2 točki, ponudnik, ki ponudbi kopije
odločbe o dodelitvi statusa regionalnega
programa posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk. (0-2 točki)
3.13.3. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil
kopijo odločbe o dodelitvi statusa študentskega ali nepridobitnega programa posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik,
ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa
študentskega ali nepridobitnega programa
posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel
0 točk. (0-1 točka)
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen. (0-5 točk)
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela

ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je dne 11. 9.
2006 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Če bo ponudba poslana
po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko
radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, dne 14. 9. 2006 ob 11. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis,
mora dostaviti popolno ponudbo v skladu
s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnih straneh agencije: http://www.apek.
si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki
tudi osebno v vložišču Agencije za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek
in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug,
tel. 01/583-63-85, elektronski naslov:
martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-22920/06
Na podlagi določb 250. člena ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06) objavljamo prodajo lastnih
delnic.
Predmet objave je prodaja 11.676 delnic
družbe Vodi Gorica d.d. z oznako GVOG.
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Cena za delnico znaša 1.380 SIT.
Ponudbo za nakup delnic lahko delničarji
v roku 15 dni po objavi sporočijo na naslov
Vodi Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica.
Na podlagi pravočasno prispelih ponudb
bo nakup delnic ob upoštevanju določb 221.
in 337. člena ZGD-1 omogočen delničarjem,
vpisanim v delniško knjigo na dan 31. 7.
2006.
Vodi Gorica d.d.
direktor
Ob-22923/06
Delniška družba Cetis-Graf, d.d., Celje
na podlagi 68. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ter sklepa skupščine z dne 31. 7. 2006 poziva vse imetnike
začasnic družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, da
začasnice družbe v roku 90 dni od objave
tega poziva izročijo klirinško depotni družbi
v Ljubljani zaradi zamenjave v nematerializirane vrednostne papirje.
Cetis-Graf, d.d.,Celje
direktor
mag. Srečko Gorenjak
Ob-22925/06
Na podlagi določil 532. člena ZGD-1
družba Infond Holding 1, finančna družba
d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor,
obvešča javnost, da jo je dne 1. 8. 2006
družba Kolonel, poslovno svetovanje d.o.o.,
Ulica Milana Majcna 49, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju Kolonel d.o.o.) obvestila, da je
postala imetnica 1,904.403 navadnih imenskih delnic družbe Infond Holding 1, d.d., z
oznako IFHR, kar predstavlja 50,421% vseh
delnic družbe Infond Holding 1, d.d.
Infond Holding 1
finančna družba d.d.
direktor družbe

Razširitev dnevnega reda
Ob-22986/06
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska 119,
Ljubljana (v nadaljevanju Kapitalska družba, d.d.), ki je bila na dan 31. 7. 2006 imetnica 37,08% poslovnega deleža v družbi
Casino Ljubljana, d.d., Miklošičeva 9, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Casino Ljubljana, d.d.), na podlagi prvega odstavka 298.
člena Zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju ZGD-1) predlaga razširitev
predlaganega dnevnega reda 9. redne seje
skupščine družbe, sklicane za dne 31. 8.
2006, z uvrstitvijo dodatne 5. in 6. točke na
dnevni red:
5. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki.
Predlog sklepa:
»Osnovni kapital družbe v znesku
150,000.000 SIT se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku 59,546.000 SIT, tako da
znaša 209,546.000 SIT.
Povečanje se izvede z izdajo 59.546
novih navadnih delnic, vsake z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT, v skupni nominalni
vrednosti 59,546.000 SIT.
Lastnosti delnic: delnice so navadne,
imenske in prenosljive v skladu z določili
zakona in statuta. Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela
dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.

Št.

Delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi
delnicami družbe isti razred.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
delnic je 59,546.000 SIT. Emisijska vrednost
ene delnice je 1.000 SIT, emisijska vrednost
vseh delnic pa je 59,546.000 SIT.
Nove delnice bosta v celoti prevzela in
vplačala obstoječa delničarja:
– Slovenska odškodninska družba, d.d.
bo prevzela 29.773 novih delnic v skupni
nominalni vrednosti 29,773.000 SIT in emisijski vrednosti 29,773.000 SIT,
– Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d. bo prevzela
29.773 novih delnic v skupni nominalni vrednosti 29,773.000 SIT in emisijski vrednosti
29,773.000 SIT,
Delnice morajo biti vplačane v roku 30
dni od uveljavitve tega sklepa. Če delnice
niso vplačane v navedenem roku, se sklep
o povečanju osnovnega kapitala z novimi
vložki razveljavi.
Po 56. členu Zakona o igrah na srečo se
smejo navadne delnice pridobiti ali odsvojiti
le ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, v nasprotnem primeru
je posel ničen.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic razen za delničarja
Slovensko odškodninsko družbo, d.d. in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja,,d.d. se izključi.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
je veljaven pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava, ki se vodi nad družbo
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pravnomočno potrjena.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za spremembo statuta, ki se nanaša na
uskladitev njegovega besedila s sklepom
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki.«
6. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.
Predlog sklepa:
»Osnovni kapital družbe v znesku
209,546.000 SIT se poveča z novimi stvarnimi vložki v znesku 210,454.000 SIT tako,
da znaša 420,000.000 SIT.
Povečanje se izvede z izdajo:
a) 102.454 novih navadnih delnic, vsake
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, v skupni
nominalni vrednosti 102.454.000,00 SIT in
b) 108.000 novih participativnih prednostnih delnic, vsake z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, v skupni nominalni vrednosti
108,000.000 SIT.
Delnice iz točke a) so navadne, imenske
in so prenosljive v skladu z določili zakona in
statuta. Navadne delnice zagotavljajo njihovim
imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pravico do dela dobička (dividende) in
pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
Delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi
delnicami družbe isti razred.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
navadnih delnic bo 102,454.000 SIT. Emisijska vrednost ene navadne delnice je 1.000
SIT, emisijska vrednost vseh novih navadnih
delnic pa 102,454.000 SIT.
Po 56. členu Zakona o igrah na srečo se
smejo navadne delnice pridobiti ali odsvojiti
le ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, v nasprotnem primeru
je posel ničen.

85-86 / 11. 8. 2006 /

Stran

6617

Delnice iz točke b) so participativne prednostne, imenske in prosto prenosljive. Participativne prednostne delnice zagotavljajo
njihovim imetnikom fiksno dividendo v višini
1% knjigovodske vrednost delnice zadnji
dan poslovnega leta in z navadnimi delnicami dodatno enako participirajo na presežni dividendi, brez pravice do upravljanja in
s pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju.
Delnice tvorijo z že izdanimi participativnimi prednostnimi delnicami družbe isti
razred. Nominalna vrednost celotne izdaje
novih prednostnih delnic bo 108,000.000
SIT. Emisijska vrednost ene delnice je 1.000
SIT, emisijska vrednost vseh novih delnic pa
108,000.000 SIT.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Nove delnice bosta v celoti prevzela in
zanje zagotovila stvarni vložek:
– družba HIT Hoteli, igralnice, turizem,
d.d., Delpinova 7a, Nova Gorica bo prevzela
51.227 novih navadnih delnic v skupni nominalni vrednosti 51,227.000 SIT in 54.000
novih prednostnih delnic v skupni nominalni
vrednosti 54,000.000 SIT,
– ABANKA VIPA d.d, Slovenska cesta
58, Ljubljana bo prevzela 51.227 novih navadnih delnic v skupni nominalni vrednosti
51,227.000 SIT in 54.000 novih prednostnih delnic v skupni nominalni vrednosti
54,000.000 SIT.
Plačilo se izvede tako, da:
– družba HIT d.d. na družbo cedira terjatve do družbe v višini 105,227.000 SIT z
natečenimi obrestmi, nastalimi na podlagi
posojila, ki ga je družba HIT d.d. odobrila
družbi v času trajanja postopka prisilne poravnave za namene nadaljevanja poslovanja. Pri tem razlika med vrednostjo terjatve
in nominalno vrednostjo izdanih delnic predstavlja presežek vplačanega kapitala, ki se
vknjiži med kapitalske rezerve družbe,
– družba Abanka d.d. na družbo cedira svojo terjatev do družbe v višini
130,005.854,79 SIT. Pri tem razlika med
vrednostjo terjatve in nominalno vrednostjo
izdanih delnic predstavlja presežek vplačanega kapitala, ki se vknjiži med kapitalske
rezerve družbe.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
je veljaven pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava, ki se vodi nad družbo
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pravnomočno potrjena.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za spremembo statuta, ki se nanaša na
uskladitev njegovega besedila s sklepom
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki.«
Casino Ljubljana
Matjaž Ovsenik
predsednik uprave

Sklici skupščin
Št. 602/2006

Ob-22860/06

Preklic sklica skupščine
Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova c. 89, Domžale, preklicuje sklic 11. seje
skupščine, sklicane na dan 24. 8. 2006 ob
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11. uri na sedežu družbe v Ihanu, Breznikova c. 89, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 76-77 z dne 21. 7. 2006.
Farme Ihan d.d.
uprava družbe
direktor mag. Marko Višnar DVM MBA
Št. 3/06
Ob-22793/06
Na podlagi 41. člena statuta družbe KPL
– Gradnje, Rast, inženiring družba pooblaščenka, d.d. – v likvidaciji likvidacijska upraviteljica sklicuje
10. skupščino
družbe KPL – gradnje, rast, inženiring
družba pooblaščenka, d.d.– v likvidaciji,
ki bo v četrtek, dne 14. 9. 2006 ob 8. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles ter seznanitev
o prisotni notarki.
Predlog sklepa lik. upraviteljice:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli:
Alenka Šuštar Hostar, za preštevalki glasov
se izvolita Mateja Granatir in Mateja Stanič
Rudolf.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 za obdobje od dne 1. 1. 2006 do začetka postopka
likvidacije družbe, to je do dne 28. 2. 2006
in pisnim poročilom nadzornega sveta po
določbah ZGD-1.
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006 za obdobje od 1. 1. 2006 do začetka
postopka likvidacije družbe, to je do dne
28. 2. 2006 in pisnim poročilom nadzornega
sveta po določbah ZGD-1.
2.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za obdobje od 1. 1. 2006 do
začetka postopka likvidacije družbe, to je do
dne 28. 2. 2006.
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe se
ne razdeli ker na dan 28. 2. 2006 znaša
0 SIT in je sestavljen iz čistega dobička
poslovnega leta v višini 4,083.854,27 SIT,
prenesenega čistega dobička iz preteklih let
v višini 316.190,13 SIT, ki sta hkrati zmanjšana za povečanje zakonskih rezerv družbe
v znesku 4,400.044,40 SIT.
2.2. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta: skupščina družbe potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
za poslovno leto 2006 za obdobje od 1. 1.
2006 do začetka postopka likvidacije družbe, to je do dne 28. 2. 2006 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Sprejem poročila o poteku likvidacijskega postopka.
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta: sprejme se Poročilo o poteku likvidacijskega postopka.
4. Nagrada likvidacijski upraviteljici.
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta: likvidacijski upraviteljici se
določi nagrada v višini 0,5% bruto premoženja družbe za razdelitev.
5. Razdelitev premoženja družbe.
Predlog sklepa lik. upraviteljice in nadzornega sveta: sprejme se Predlog razdelitve premoženja družbe med delničarje, ki
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so vpisani v delniško knjigo na dan 14. 9.
2006.
Delničarjem je gradivo za skupščino,
vključno z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 za obdobje od 1. 1. 2006
do začetka postopka likvidacije družbe, to je
do dne 28. 2. 2006 s pisnim poročilom nadzornega sveta, Poročilom o poteku likvidacijskega postopka in Predlogom razdelitve
premoženja, na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61,
od dneva objave do dneva skupščine, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini,
s pisno prijavo. Pooblaščenci morajo pooblastilo deponirati na sedežu družbe najkasneje tri dni pred začetkom skupščine.
Sklepa iz točke 3. in 5. sta veljavna, če
ga imetniki delnic razreda A na ločenem
zasedanju sprejmejo z izrednim sklepom z
najmanj tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega kapitala in če ga imetniki delnic
razreda B na ločenem zasedanju sprejmejo
z izrednim sklepom z najmanj tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.
KPL Pooblaščenka, d.d. – v
likvidaciji
likvidacijska upraviteljica
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ekon.
Ob-22815/06
Na podlagi 15. člena statuta delniške
družbe DRF PLUS, Družba za razvoj in
financiranje d.d., v prisilni poravnavi, Ljubljana, Dalmatinova 2 in prvim odstavkom
172. člena ZPPSL prisilna upraviteljica sklicujem
1. skupščino
delniške družbe DRF PLUS, Družba
za razvoj in financiranje d.d., v prisilni
poravnavi, Ljubljana, Dalmatinova 2,
ki bo dne 12. 9. 2006 ob 14. uri v prostorih družbe DRF PLUS, Družba za razvoj in
financiranje d.d., v prisilni poravnavi, Ljubljana, Dalmatinova 2, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Vinko Krizmanič, za preštevalko
glasov Marjeta Kocjančič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev in soglašanje s predlagano
prisilno poravnavo družbe DRF PLUS, Družba za razvoj in financiranje d.d.
Predlog sklepa: skupščina soglaša s
predlagano prisilno poravnavo družbe DRF
PLUS, Družba za razvoj in financiranje d.d.
pod pogoji, ki so navedeni v načrtu finančne
reorganizacije.
3. Sprejem novega statuta družbe pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava
izglasovana in pravnomočna.
Predlog sklepa: skupščina sprejme novi
statut družbe.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo: Simon Petrič, Darko Mastnak in Marjan Ostroško, z začetkom mandata od pravnomočnosti izglasovane prisilne poravnave.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo vsi delničarji in njihovi po-

oblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki pisno
prijavijo udeležbo najmanj 3 dni pred skupščino in so na dan 12. 9. 2006 vpisani v
delniško knjigo. Prijava je pravočasna, če
na sedež družbe prispe do vključno 7. 9.
2006.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi na udeležbi priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ostane
deponirano na sedežu družbe.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14.30 na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
DRF PLUS d.d., v prisilni poravnavi
prisilna upraviteljica
mag. Majda Šantl

Nasprotni predlog
Ob-22921/06
Uprava delniške družbe Skupina KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine 9,
1240 Kamnik, objavlja nasprotni predlog in
razširitev dnevnega reda delničarja TP Consulting d.o.o. k dnevnemu redu 12. skupščine Skupina KIK, Kemijska industrija Kamnik
d.d., ki bo dne 21. avgusta 2006 ob 12. uri.
Na podlagi podane zahteve delničarja
so nasprotni predlog in razširitev dnevnega
reda sledeča:
Nasprotni predlog k 1. točki dnevnega
reda: otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Delničar TP Consulting d.o.o. predlaga,
da se o tej točki dnevnega reda ne glasuje
in da uprava sama pri otvoritvi skupščine
obvesti delničarje, kdo je predsednik skupščine, kdo so preštevalci in da skupščini
prisostvuje notar. Uprava naj tudi ugotovi
sklepčnost.
Razširitev dnevnega reda z novo točko 5.
Predlog sklepa:
Seznanitev delničarjev družbe Skupina
KIK, Kemijska industrija Kamnik d.d., s Poročilom revizorja o preiskovanju letnih računovodskih izkazov za obdobje 1999–2004
za družbo Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d., ki ga je izdelala družba Probitas d.o.o. po sklepih 10. in 11. skupščine
Skupine KIK, Kemijske industrije Kamnik
d.d., z namenom ugotovitve oškodovanja
družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. v času vodenja družbe s strani
Marka Smoleta.
Delničarje se seznani tudi z Zapisnikom
o inšpekcijskem pregledu pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja
davkov in drugih obveznosti za leto 2002 pri
davčnem zavezancu Skupina KIK, Kemijska
industrija Kamnik, z dne 13. 2. 2004 in 8. 4.
2004 in seznanitev z odločbo Dursa z dne
13. 4. 2004 za plačilo davčnih obveznosti.
Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
Ob-22922/06
Uprava delniške družbe Skupine KIK,
Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine 9,
1240 Kamnik, objavlja nasprotni predlog
delničarja Condor d.o.o. Ljubljana in Equity
d.o.o. Kamnik, k dnevnemu redu 12. skupščine Skupine KIK, Kemijske industrije Kamnik d.d., ki bo dne 21. avgusta 2006 ob
12. uri.
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Na podlagi podane zahteve delničarjev
so nasprotni predlogi sledeči:
1. K 1. točki dnevnega reda:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Samoel Peterlin iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se izvolita Goran
Petkovič in Domen Vivod.
Za notarja se imenuje notarka Erika Braniselj iz Ljubljane.
2. K 2. točki dnevnega reda:
2.1. Skupščina delničarjev Skupine KIK,
Kemijske industrije Kamnik d.d. se seznani
z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s poročilom
nadzornega sveta Skupine KIK Kemijska
industrija Kamnik d.d. ter ju ne sprejme.
2.2. Skupščina delničarjev Skupine KIK
Kemijske industrije Kamnik d.d. ne podeli
razrešnice za poslovanje v letih 2003, 2004
in 2005 niti upravi niti nobenemu članu nadzornega sveta. Članom uprave in nadzornega sveta se izreče nezaupnica.
3. K 3. točki dnevnega reda:
3.1. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d., v skladu z
določili 318. člena ZGD-1, zaradi preveritve
poslov družbe v letih 2003, 2004, 2005 ter
v prvih sedmih mesecih leta 2006 imenuje
posebnega revizorja. Za revizorja se imenuje družba Plus revizija d.o.o., Bežigrad 1,
Ljubljana, ki naj preveri vse posle, poročila,
izkaze in vknjižbe vseh družb iz Skupine
KIK, Kemijska industrija Kamnik, vključno
z družbo Skupina KIK Kamnik d.d. v letih
2003, 2004, 2005 ter v prvih 7 mesecih
leta 2006 ter ugotovi, ali je bilo poslovanje
družb usklajeno z veljavnimi predpisi in ali je
prišlo pri poslovanju družb do oškodovanja
premoženja družb v Skupini KIK, Kamnik,
vključno z družbo Skupina KIK Kamnik d.d.,
kakor tudi, da razkrije vse stroške, vključno
s potnimi, odvetniškimi, svetovalnimi in drugimi stroški, ki so jih prepoznali v teh letih
uprava in svetovalca uprave družbe Skupina
KIK, Kamnik d.d.
3.2. Za revidiranje računovodskih izkazov v poslovnem letu 2006 se imenuje revizijska hiša Plus Revizija d.o.o. Ljubljana,
Bežigrad 1.
4. K 4. točki dnevnega reda:
Skupščina družbe Skupina KIK, Kemijska industrija Kamnik d.d. odpokliče sledeče
člane nadzornega sveta: Franc Gliha, Jure
Prebil, Franc Kristan
Skupščina družbe Skupina KIK, Kemijska industrija Kamnik d.d. namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta imenuje
nove člane nadzornega sveta: Marko Smole, Ferdinand Šegš, Alenka Podbevšek.
Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.

Zavarovanja
SV 612/06
Ob-23087/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-612/06 z dne 26. 6.
2006, je bila nepremičnina, samska soba št.
41 v izmeri 21,35 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju stavbe Steletova 10, Ljubljana,
in je v lasti zastaviteljev Milutina Ilića in Milene Ilić, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 4. 4. 2003, zastavljena v korist kredi-

Št.

todajalke Volksbank Kärnten Süd, reg. Gen.
m.b.H., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR s pripadki, napram dolžnikoma
Milutinu Iliću in Mileni Ilić, oba stan. Sterletova ul. 10, Ljubljana.
SV 622/06
Ob-23088/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-622/06 z dne 28. 6.
2006, sta bili nepremičnini:
– apartma št. 110 z oznako I/13, v 1.
etaži, ki leži na parc. št. 17/2, vpisani pri
vl. št. 987 k.o. Bled in je v lasti zastavitelja
Stjepana Jurića, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. I/13 z dne 21. 6. 1996 in
– apartma št. 211 z oznako II/3, v 2.
etaži, ki leži na parc. št. 17/4, vpisani pri vl.
št. 987 k.o. Bled in je v lasti zastaviteljice
Ismete Jurić, na podlagi pogodbe o prodaji
z dne 19. 11. 1998,
zastavljeni v korist upnika Janeza
Trontlja, Povšetova 68, Ljubljana, EMŠO
2501952500410 za zavarovanje denarne
terjatve v višini 70.000 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Ismeti in Stjepanu Jurić,
oba stan. Krištofova 7, Ljubljana.
SV 1293/06
Ob-23089/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 1293/06 z dne 7. 8.
2006, je dvosobno stanovanje št. 7, v izmeri
81,7 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica
10, Kranj, stoječe na nepremičnini parc. št.
137/1 k.o. Huje, last zastavitelja Andreja
Lapajne, Župančičeva ulica 10, Kranj, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
12. 11. 1991, s prodajalko Občino Kranj,
zastavljeno v korist upnice Hranilnice Lon,
d.d., Kranj, Bleiweisova 2 a, matična številka 5624908, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 3,100.000 SIT, z obrestno
mero v višini 8,35% letno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 31. 8. 2013.
SV 944/06
Ob-23090/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 944/06 z dne 20. 7.
2006, je bila nepremičnina – štirisobno stanovanje z oznako S5/4-3 v IV. nadstropju,
s kletno shrambo in garažnim mestom št.
25 v II. kleti v skupni izmeri 105,90 m2, z
ident. št. 0657/02476/131 v stavbi na naslovu Cankarjeva ulica 6E, v Mariboru, ležeči
na parc. št. 1208/1, 1208/2, 1208/4, 1212/1,
1212/4, 1212/5, 1158/2 in 1180/4, vse k.o.
Maribor – grad, pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 6. 2006, ki jo je
kupec Bedeković Branko sklenil s prodajalko Otorepec Hoenigmann Zlatko, zastavljeno v korist banke – upnice Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska
številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
130.000 EUR, z letno obrestno mero v višini
5,25%, s 5% letnimi zamudnimi obrestmi,
z zapadlostjo prvega obroka na dan 20. 8.
2006 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan
20. 7. 2021.
SV 676/06
Ob-23091/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
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lenja, opr. št. SV-676/06 z dne 2. 8. 2006,
je bilo stanovanje št. 17 v V. nadstropju v
izmeri 20,31 m2, v večstanovanjski stavbi Tomšičeva cesta 53 v Velenju, stoječi
na parceli št. 1863/11, vpisani v vl. št. 800
k.o. Velenje, last dolžnika Kopić Asima, roj.
24. 10. 1961, Kardeljev trg 02, 3320 Velenje, na podlagi sporazuma SV-292/05 z dne
30. 5. 2005, zastavljeno v korist NLB leasing
Velenje d.o.o., Rudarska 03, 3320 Velenje,
mat. št. 5757371, zaradi zavarovanja denarnih terjatev v znesku 38.228,93 EUR in
17.268,48 EUR, s pripadki.
SV 1083/06
Ob-23092/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1083/06 z
dne 1. 8. 2006, je bila nepremičnina – poslovni prostor v izmeri 158 m2, v stanovanjsko-poslovnem objektu S-5 v Gregorčičevi
ulici 25 v Mariboru, v lameli A2, ki leži na
skupnem zemljišču, ki ga predstavljajo naslednje parcelne številke: 1480/2, 1486/1,
1485, 1482, 1381, 1382, 1484, 1379, 1483,
1492, 1383, 1280/2, 1289, 1288/2, 1281,
1378/2, 1481, 1291/2, vse katastrska občina Maribor-Grad; last dolžnika – zastavitelja Gaudeamus d.o.o., Gosposvetska cesta
86, 2000 Maribor, matična številka 1316877,
do celote na podlagi pogodbe o prenosu
nepremičnine z dne 27. 5. 2003, sklenjene
med dolžnikom-zastaviteljem kot kupcem
in med Študentsko organizacijo Univerze
v Mariboru kot prodajalcem; zastavljen v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarnih terjatev prej navedene upnice do
dolžnika – zastavitelja, in sicer:
– terjatve v znesku 45.900 EUR s pripadki, z zapadlostjo v roku najkasneje do
vključno 26. 7. 2007, oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice in
– terjatve v znesku 20,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do
vključno 21. 12. 2006, oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
SV 733/06
Ob-23093/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 733/06 z dne 2. 8.
2006, je bila nepremičnina – stanovanje v
stanovanjski soseski MS-6 Slape, v stanovanjskem bloku D-3/2, stoječem na parc. št
576 in 577/1 k.o. Slape, stanovanje številka
13/I desno, v izmeri 28,08 m2, za katerega
pa še ni bila ustanovljena etažna lastnina,
solast Hribernik Pristovnik Katje in Hribernik
Jere, vsake do ½, na podlagi darilne pogodbe, katero sta dne 13. 9. 1995 sklenili z darovalko Predikaka Mihaelo, zastavljeno za
zavarovanje terjatve zastavne upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, napram
kreditojemalcu Brančurnik podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o., po pogodbi o dolgoročnem deviznem kreditu št. DK
934/2006 v znesku 840.000 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini
seštevka veljavnega 1 – mesečnega Euriborja in obrestne marže v višini 1,5% letno,
v primeru zamude z zamudnimi obrestmi, v
skladu s sklepom o obrestnih merah banke oziroma v skladu z zakonom in ostalimi
stroški ter pripadki, z načinom vračila kredita
v 115. mesečnih obrokih v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, z zapadlostjo zadnje anuitete
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29. 7. 2016, z možnostjo odpoklica, kot vse
izhaja iz pogodbe o dolgoročnem deviznem
kreditu št. DK 934/2006 in sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve, vse v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, vse do dokončnega poplačila terjatve.
SV 811/06
Ob-23094/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 811/06, DK
58/06, z dne 27. 7. 2006, je bilo dvosobno
stanovanje št. 14 v izmeri 65,39 m2, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Zavrti 36, 1234 Mengeš, stoječe na parc. št.
130/4, katastrska občina Mengeš, last Vanje Vozelj in Aleša Šverka, vsakega do 1/2,
na podlagi pogodbe, sklenjene s prodajalko
Martino Lasič z dne 24. 7. 2006, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja terjatve v
višini 143.900 CHF v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila s pp.
SV 830/06
Ob-23095/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 830/06, DK 60/06 z dne
4. 8. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št.
16 v skupni izmeri 59,55 m2, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 93, 1230 Domžale, ki stoji na
parc. št. 3891 k.o. Domžale, s pripadajočim
solastninskim deležem skupnih delov stavbe, last zastaviteljev Jusović Damirja, stanujočega Mali Lipoglav 37, 1000 Ljubljana
ter Topalović Sanele, stanujoče Ljubljanska
cesta 87, 1230 Domžale, vsakega do idealnega solastniškega deleža ½, zastavljeno
v korist Hypo Alpe-Adria-bank d.d., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična št.
1319175, za zavarovanje terjatve v višini
78.670,57 CHF s pp ter za zavarovanje terjatve v višini 78.670,57 CHF s pp.
SV 2075/2006
Ob-23096/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr.
št. SV-2075/2006 z dne 3. 8. 2006, je bilo
enosobno stanovanje št. 42, v 3. nadstropju
v izmeri 38,05 m2, s pripadajočo kletjo in
balkonom (vse skupaj v izmeri 49,66 m2),
ki je posamezni del stanovanjske stavbe z
id. št. stavbe 1163.ES, stoječe na parc. št.
967/12, 970/5 ter 971/2, k.o. Slape in se
nahaja na naslovu Rjava cesta 2a, 1260
Ljubljana – Polje, last zastaviteljev Borisa
Benovića ter Silve Benović, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 7.
2006, z aneksom št. 1 k navedeni pogodbi z
dne 26. 7. 2006 in aneksom št. 2 k navedeni pogodbi z dne 3. 8. 2006, vse sklenjeno
s prodajalcem Dragutinom Predovićem, Na
Lazu 32, Novo mesto, zastavljeno v korist
upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 128 a, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 162.824 CHF v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF
na dan zapadlosti, s pripadki.
SV 2086/2006
Ob-23097/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2086/2006 z dne 7. 8.
2006, je bila garsonjera št. 47, v skupni
izmeri 29,76 m2, ki se nahaja v VIII. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
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Trnovski pristan 8 v Ljubljani, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, stoječi na parceli št. 74/10,
78/24, 78/25, 79/10, 86/18, k.o. Trnovsko
predmestje, v lasti lizingojemalca in zastavitelja Baleks d.o.o. Ljubljana, Mencingerjeva 39 a, Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 2. 8. 2006, sklenjene z Hypo
leasing podjetje za financiranje d.o.o., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 117, zastavljeno
v korist lizingodajalca Hypo leasing podjetje za financiranje d.o.o., 1000 Ljubljana,
Dunajska cesta 117, matična št. 5834163,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
124.000 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem podjetniškem tečaju za EUR
Hypo Alpe-Adria-bank d.d. na dan plačila in
denarne terjatve v višini 75.031,26 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju za EUR Hypo Alpe-Adria-bank
d.d. na dan plačila s pripadki.
SV 2116/2006
Ob-23222/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2116/2006 z dne
9. 8. 2006, je bilo enosobno stanovanje št.
8 v izmeri 28,93 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Dolenjska 52, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah hiše,
v lasti Mitja Potokarja, Ulica bratov Učakar
128, Ljubljana, EMŠO 1705946500639, na
podlagi prodajne pogodbe št. 362-787/91
z dne 15. 11. 1991, sklenjene s prodajalko
Republiko Slovenijo, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., bančna skupina Banke Celje, 3000 Celje, Vodnikova
2, matična št. 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 31.500 EUR, s
pripadki.«

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 125/2006
Os-22862/06
To sodišče je s sklepom St 125/2006 dne
31. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Center Ena, študentski servis
d.o.o., Slovenska 30, Ljubljana, matična
številka 1689681.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 16. 10. 2006 ob 13.15 v razpravni

dvorani št. IV/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2006
St 197/2004
Os-22863/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
v stečaju nad dolžnikom DRF Plus d.d.,
Ljubljana, za dne 25. 9. 2006 ob 13.15, v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. IV/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 10 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2006
St 108/2006
Os-22865/06
To sodišče je s sklepom 108/2006 dne
28. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Agroplod Uvozno izvozno pod
jetje za trgovino d.o.o., Ljubljana, Brileje
va 4, matična številka 5575699, šifra dejavnosti 51700, davčna številka 16472586.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 23. 10. 2006 ob 10.30 v razpravni
dvorani št. III/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2006
St 120/2006
Os-22866/06
To sodišče je s sklepom St 120/2006
dne 27. 7. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom USZ, Podjetje za urejanje
stavbnih zemljišč d.o.o., Tržaška cesta
132, Ljubljana, matična št. 5067618, vložna
št. 10402600, davčna št.: SI10101322.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Milan Vajda iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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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 16. 10. 2006 ob 12. uri, v razpravni dvorani V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2006
St 164/2004
Os-22868/06
To sodišče je s sklepom St 164/2004 z
dne 6. 6. 2006 ustavilo stečajni postopek zoper prodano pravno osebo Citrus trgovsko
podjetje Ljubljana, Dolenjska cesta 244 in
ga nadaljuje zoper stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2006
St 27/2006
Os-22870/06
1. Z dnem 31. 7. 2006 se začne stečajni postopek nad dolžnikom S.O.S. Motors,
družba za trgovino, popravilo in servisi
ranje motornih vozil d.o.o. Veščica 4/e,
matična št. 1195077, davčna št. 77814070.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po
objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se takse
za prijavo terjatve delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso
morajo plačati pravne osebe na račun sodnih taks št 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100276.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 11. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 31. 7. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča, istočasno pa se pošlje v objavo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 7. 2006
St 34/2005
Os-22871/06
To sodišče v Novem mestu je s sklepom
opr. št. St 34/2005 z dne 31. 7. 2006 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Bar Jaka,
Gregor Puš, s.p., Mlinarska pot 13, Novo
mesto, matična številka 1315820, šifra dejavnosti 55.400.
Za stečajnega upravitelja je določen Martin Drgan, univ. dipl. ekon., stanujoč Cesta
brigad 5, Novo mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US, 39/97 in
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52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkovano
s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus prijavljenih terjatev bo dne 7. 11. 2006 ob 9. uri v sobi 117
tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 7. 2006
St 23/1999
Os-22890/06
To sodišče Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Eurofood prehrambena industrija
d.o.o. – v stečaju, Šmartinska 154, Lju
bljana, za dne 18. 9. 2006 ob 12.45, v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2006
St 122/2006
Os-22891/06
To sodišče je s sklepom St 122/2006
dne 2. 8. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom BIPO podjetje za prede
lavo plastičnih mas, trgovino in inženi
ring, d.o.o., Ljubljanska c. 126, Domžale,
matična številka 5409411, davčna številka
60382392.
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 poslati
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 13.25 v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2006
St 106/2006
Os-22892/06
To sodišče je s sklepom St 106/2006
dne 2. 8. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom General Invest, Družba za
generalni razvoj investicijskih projektov
d.o.o., Rimska 22, Ljubljana, matična številka 1293729, vložna številka 13051500,
davčna številka SI79477569.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej, Triglavska 65, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
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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 16. 10. 2006 ob 13.15 v razpravni dvorani št. I, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 8.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2006
St 157/2005
Os-22893/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad HKS Vigred p.o. Mengeš
– v stečaju za dne 21. 9. 2006 ob 14.30 v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. III/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7 v sobi 10 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2006
PPN 38/2006
Os-22894/06
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2006 pod opr. št. PPN 38/2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom IN
FOTEL, projektiranje, proizvodnja in tr
ženje telekomunikacij d.o.o., Brnčičeva
51, Ljubljana, matična številka 5325692 in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik izplačal: upnikom 1. razreda; terjatve iz naslova
obveznosti do dobaviteljev, kreditodajalcev
in drugih upnikov, v višini 20% od ugotovljenih terjatev na dan 23. 3. 2006 v roku 1 leta
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, z obračunanimi obrestmi v višini
enoletnega euribor do dneva plačila.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov navedene v koloni »ugotovljene terjatve« tabele, ki je sestavni del sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini, navedeni v koloni 20% v
roku enega leta.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 23. 3. 2006 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
10. 7. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 25. 7.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2006
St 33/2005
Os-22895/06
To sodišče je s sklepom St 33/2005 dne
2. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kontra d.o.o. – v stečaju, Preč
na 4, Litija.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2006
St 37/2006
Os-22989/06
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča objavlja na podlagi 28. člena Zakona o prisilni
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poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93 in naslednje) oklic:
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
37/2006, z dne 26. 7. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom La
dijske storitve d.o.o., Industrijska cesta
2/e, Izola, matična številka 1827103, šifra
dejavnosti 35.110.
2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale do 26. 7. 2006 pozivamo, da sodišču
v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Prijava mora biti podana z
obrazloženo vlogo v 2 izvodih, v katerih je
navedena pravna podlaga terjatve in njena
višina. Prijavi morajo biti priložena dokazila
o obstoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki
imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatev v
tej valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan 26. 7. 2006. Upniki,
katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg višine glavnice tudi zapadle pogodbene
in zamudne obresti, obračunane do 26. 7.
2006.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4. in
5. odstavku 43. člena ZPPSL.
3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave je
imenovan Brane Gorše iz Ljubljane, Cesta
v Gorice 8.
5. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– RS, MF, DURS, DU Koper,
– Nevio Kocjan s.p., Belokriška 30, Portorož,
– Neptun Nautica d.o.o., Cankarjev drevored 23, Izola,
– Tehno Unis d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 15,
– predstavnik delavcev Livijo Gropajc,
Levstikova 3, Koper.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 7. 2006
St 2/2006
Os-22990/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Cvetje Čatež
Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška ce
sta 34, Čatež ob Savi, za dne 20. 9. 2006
ob 9. uri v razpravni dvorani IV/II. nadstropje
tukajšnjega sodišča, CKŽ 12.
Upniki si lahko vpogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 218/II. nadstropje v
času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 8. 2006
St 5/99
Os-22991/06
To sodišče v stečajni zadevi opr. št.
St 5/99 dolžnika Agraria Poslovne storitve
d.o.o., v stečaju, Brežice, Šentlenart 72,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev, ki bo dne 20. 9. 2006
ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II. nadstropje
tukajšnjega sodišča, CKŽ 12.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v sobi št. 218/II. nadstropje v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do
16.30.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 8. 2006
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Lik 135/2006
Os-22992/06
To sodišče je s sklepom Lik 135/2006
dne 3. 8. 2006 zaradi umika predloga likvidacijski postopek nad dolžnikom Zavod
za izobraževanje in kulturo Litija, trg na
Stavbah 8a, Litija, matična št. 5052599,
ustavilo.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev,
določen za dne 2. 10. 2006 ob 13.30, se
prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2006
St 68/05-24
Os-22993/06
To sodišče je s sklepom St 68/2005 dne
2. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Barje d.o.o., Bistra 2, Vrhni
ka, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2006
St 6/2002
Os-22995/06
To sodišče je s sklepom St 6/2002 dne
4. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Mitcom d.o.o. – v stečaju, Pod
Ježami 10, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2006

Izvršbe
In 2005/00405
Os-16227/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00405 z
dne 6. 1. 2006, je bil dne 21. 4. 2006 opravljen v korist upnikov: 1. Komunala Kranj
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a,
Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj in 3. Domplan
Kranj d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti
dolžniku Sandič Dejanu, Ulica Rudija Papeža 30, Kranj, zaradi izterjave 636.892,80 SIT
s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Rudija Papeža 30, Kranj, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem
v lasti dolžnika Sandič Dejana, Ulica Rudija
Papeža 30, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 5. 2006
In 2004/01088
Os-18913/06
1. Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa 4, Maribor, je dne 25. 4. 2006, s pričetkom ob 8.30, v zadevi opr. št. In 2004/01088,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnici:
1. Krajnc Karmen, Murkova ulica 5, 2000
Maribor in 2. Krajnc Majdo, Stari log 68,
2331 Pragersko, za upnico Zveza bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom
Paulitschgasse 5–7, Celovec, Avstrija, ki
ga zastopa odvetniška družba Pirnat-Kovačič, o.p. d.n.o., Jakšičeva ulica 1, 1000
Ljubljana, v kraju Murkova ulica 5, Maribor,
pri dolžniku, opravila rubež nepremičnine,

idealnega deleža do 1/2 nepremičnine v solasti 1. dolžnice Krajnc Karmen, ki v naravi
predstavlja dvosobno stanovanje v izmeri
49,19 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju,
desno od stopnišča, na severozahodnem
delu enonadstropne stanovanjske hiše na
naslovu Murkova ulica 5 v Mariboru, z dodatnim kletnimi prostori, ki stoji pri vl. št. 1916,
parc. št. 518, v k.o. Tabor.
In 2004/00335
Os-19703/06
V izvršilni zadevi upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
ki jo zastopa odvetnik Aleš Maček iz Celja, proti dolžnikoma Petru in Heleni Konig,
oba stanujoča Veluškova ulica 7, Maribor,
zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
6,265.318,90 SIT s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi opr. št. In 2004/00335 z
dne 10. 5. 2004, zarubi nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, dvoinpolsobno
stanovanje z atrijem št. 1, v skupni izmeri
69,65 m2, v pritličju stanovanjskega objekta
s podzemnimi garažami v Mariboru, Veluščkova ul. 7, v solasti dolžnikov, vsakega
do 1/2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 710/2006
Os-16259/06
V zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 710/2006, Okrajnega sodišča v Grosupljem, predlagatelja Janeza Vesela, Dolenjska cesta 295, Lavrica, za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin in vpis lastninske pravice, se objavlja oklic o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine.
Identifikacijski
znak
nepremičnine:
1783-2051-111, drugi podatki o nepremičnini: k.o. Grosuplje-naselje, vl. št. 1614, podvložek št. 1614/32, enosobno stanovanje
št. 12/II, s shrambo št. 12 v kleti v izmeri
2,30 m2, v neto izmeri 35,90 m2, v Adamičevi 1B, 1290 Grosuplje.
Podatki o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva in o osebi, ki je listino
izstavila ter o osebi, v korist katere je bila
izstavljena:
– prodajna pogodba z dne 8. 9. 1982,
sklenjena med prodajalcem Marijo Pečnik,
Bratovševa ploščad 21, Ljubljana in Josipom Lilekom, Kotnikova 1, Ljubljana, katere
vsebina je prodaja oziroma nakup stanovanja št. 12, Adamičeva 1B, v drugem nadstropju v izmeri 35,90 m2, s shrambo št. 12.
v kleti v izmeri 2,30 m2, identifikacijska št.
1783-2051-111, vpisanem pri vl. št. 1614,
podvložku št. 1614/32, k.o. Grosuplje-naselje ter
– prodajna pogodba z dne 12. 2. 1990,
sklenjena med prodajalcem Josipom Lilekom, Stoženska 6, Ljubljana ter kupcema
Milošem in Valerijo Svilar, Seliškarjeva 30,
Grosuplje, katere vsebina je prodaja oziroma nakup stanovanja št. 12, Adamičeva
1B, v drugem nadstropju v izmeri 35,90 m2,
s shrambo št. 12 v kleti v izmeri 2,30 m2,
identifikacijska št. 1783-2051-111, vpisanem
pri vl. št. 1614, podvložku št. 1614/32, k.o.
Grosuplje - naselje.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske praivce: Janez Vesel,
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EMŠO 0303959500056, Grosuplje, Adamičeva c. 1B.
Poziva se imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 29. 5. 2006
Dn 671/2002
Os-19715/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kepic
Mirjam, Groharjeva 6, Kamnik, ki jo zastopa
odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p.
Kamnik, odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, dvosobnem stanovanju
z balkonom v tretjem nadstropju, v skupni
izmeri 67,90 m2, z ident. št. 24.E, vpisanem
v podvl. št. 1388/24, k.o. Podgorje, na ime
predlagateljice Kepic Mirjam in Kepic Boštjana, oba Groharjeva 6, Kamnik, za vsakega do 1/2, izdalo sklep Dn. št. 671/2002 z
dne 21. 4. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
11. 12. 1992, med Občino Kamnik, kot prodajalko in Plut Božo, Groharjeva 6, Kamnik,
kot kupovalko, za stanovanje št. 24 v III.
nadstropju, v objektu na parc. št. 1251/10,
k.o. Podgorje, ki obsega: sobo 14,16 m2,
sobo 16,77 m2, kuhinjo 17 m2, kopalnico
in WC 4,20 m2, predsobo 3,26 m2, ložo-teraso 5,63 m2 in klet 2,28 m2, za kupnino
777.497 DIN;
– darilne pogodbe, sklenjene dne 8. 2.
1983, med darovalko Plut Božo in obdarjenko Plut Tamaro, obe Groharjeva 6, Kamnik,
za stanovanje v hiši Groharjeva 6, Kamnik,
parc. št. 1251/10, k.o. Podgorje, za stanovanje, ki obsega 63,30 m2;
– dodatka št. 1 k darilni pogodbi z dne
8. 2. 1983, sklenjenim dne 15. 1. 1996,
med darovalko Plut Božo in obdarjenko Plut
Tamaro, obe Groharjeva 6, Kamnik, za stanovanje št. 24, v III. nadstropju, ki obsega sobo: 14,16 m2, sobo 16,77 m2, kuhinjo
17 m2, kopalnico in WC 4,20 m2, predsobo
3,26 m2, ložo-teraso 5,63 m2, klet 2,28 m2,
v objektu Groharjeva 6, Kamnik, na parc. št.
1251/10, k.o. Podgorje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Mirjam Kepic in Kepic Boštjana, Groharjeva 6, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 6. 2006
Dn 1690/2005
Os-19716/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Kamnarja, Klavčičeva ul. 10, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 21, v
3. nadstropju večstanovanjskega objekta v
Kamniku, Klavčičeva 10, stoječega na parc.
št. 453/2, k.o. Podgorje, ki meri 50,18 m2,
s pripadajočo kletjo št. 21 z izmero 4 m2, s
končno skupno izmeri 54,18 m2, vpisanem
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v podvl. št. 1445/21 k.o. Podgorje, na ime
Igorja Kamnarja in Marije Židan, oba Klavčičeva ul. 10, Kamnik, izdalo sklep Dn. št.
1690/2005 z dne 28. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 7. 1982, sklenjene med
Schreiner (Senčar) Magdo, Klavčičeva 10,
kot prodajalko in Golob Ano, Mengeš, Kersnikova 5, kot kupovalko, za stanovanje v
stanovanjskem bloku v Kamniku, Klavčičeva
10, in sicer stanovanje št. 21, v tretjem nadstropju s površino 49,85 m2, (predprostor
3,30 m2, kopalnica-WC 4,40 m2, kuhinja-jedilni kot 10,50 m2, dnevna soba 12,10 m2,
spalnica 15,20 m2, balkon 1,20 m2, in klet
3,15 m2) s souporabo skupnih delov in naprav, ki služijo stanovanjskemu objektu v
celoti, za kupnino v znesku 1,240.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva se zahteva
v korist Kamnar Igorja in Židan Marije, oba
Klavčičeva ul. 10, Kamnik.
Poziva se morebitne imenike pravic, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 6. 2006
Dn 613/2005
Os-19717/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janje Mustar, Zikova 4, Kamnik, ki jo zastopa
odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p.
d.n.o., odvetnik Silvester Učakar, Steletova
8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
za dvosobno stanovanje v drugem nadstropju, z balkonom in klet, oboje z oznako 17,
vpisanem v podvl. št. 2809/17, k.o. Kamnik,
na ime predlagateljice izdalo sklep Dn. št.
613/2005 z dne 16. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe
z dne 2. 8. 1989, sklenjene med Francem
Aljaž iz Kamnika, Zikova 4, kot prodajalcem
in Matjažem Verbole iz Kamnika, Podgorje
30/f, kot kupcem, za dvosobno stanovanje
v stanovanjskem bloku v Kamniku, Zikova 4, in sicer v II. nadstropju tega bloka v
skupni izmeri 59 m2, za kupnino v znesku
650,000.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Janje Mustar, Zikova 4, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 6. 2006
Dn 2577/2006
Os-18926/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka 1.
Mirana Levstika in 2. Silve Levstik, oba Zg.
Škofije 54 B, Škofije, zaradi izbrisa starih
hipotek, dne 31. 5. 2006 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne
29. 2. 1984, za zavarovanje bodoče hipoteke v znesku 285.000 DIN z 8% obrestmi
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in p.p., vpisani pri vl. št. 1111, nepremičnini
parc. št. 1149/1, k.o. Škofije, last Levstik Mirana in Levstik Silve, oba Zg. Škofije 54 B,
Škofije, vsakega do deleža 1/2.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica, vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2006
Dn 2849/2006
Os-19718/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic postopka 1. Reginelle Sergas, Via G. Galilei 65, Monfalcone
Italija in 2. Dalie Sergas, Via G. Puccini 72,
Trst, Italija, ki ju zastopa odv. Rok Munih iz
Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljišče knjige za parcelo št. 246/6, njiva v izmeri 1129 m2, k.o. Gažon, pri kateri sta
predlagateljici Sergas Reginella, EMŠO
0906940505916 in Sergas Dalia, EMŠO
1508938505915, z mero verjetnosti izkazali
lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 246/6, k.o. Gažon, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 6. 2006
Dn 17944/2004
Os-13522/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cirile
Peklaj, Polje, Cesta V/9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
in pomožni prostor, z identifikatorjema O
1456/003 in O 1456/004, vpisana v katastrski občini Slape, dne 30. 3. 2006, pod opr.
št. Dn 17944/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 19. 5. 1978,
sklenjene med prodajalko Branislavo Gluvič,
Sobbiate, Como 1, Italija in kupcem Rudolfom Zadela, Polje, Cesta V/9, Ljubljana, o
prodaji dvosobnega stanovanja v bloku C.
V/9, Polje, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2006
Dn 9201/2000
Os-13687/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Alicie Fidler,
Polanškova 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje vpisano v podvl. št. 2344/5, k.o. Črnuče, dne 20. 3. 2006,
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pod opr. št. Dn št. 9201/2000 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe z dne
21. 6. 1985, o prodaji nepremičnine vpisane
v vl. št. 2344/5, k.o. Črnuče, parc. št. 5E, v
naravi stanovanje št. 5 in shramba št. 5 na
podstrešju, v skupni izmeri 81,25 m2, ki leži
v 2. nad. na naslovu Polanškova 18, Ljubljana - Črnuče, sklenjene med pravnim prednikom SCT d.d., kot prodajalcem in Juvan
Primožič Ido Marijo, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2006
Dn 9887/2005
Os-15733/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza
Lajkoviča, ki ga zastopa Odvetniška družba Grobelnik in partnerji, o.p. d.n.o., zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 75, z identifikatorjem 149.E in shrambo
št. 75 z identifikatorjem 150.E, oboje vpisano
v podvložek št. 330/75, katastrska občina
Nove Jarše, dne 29. 3. 2006, pod opr. št. Dn
9887/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 11.
1991, sklenjene med lastniki stanovanja –
prodajalec – BTC, d.d., Ljubljana, Šmartinska
152, ki ga zastopa podpredsednik upravnega
odbora Stane Kolar, dipl. ek. in kupcem Janezom Lajkovičem, Kvedrova 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2006
Dn 30713/2004
Os-15734/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andreje
Kurent, Šarhova 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje, z identifikatorjem 49.E, vpisanem v podvložek številka
1463/49, v katastrski občini Brinje I, dne 15.
2. 2006, pod opr. št. Dn 30713/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 18. 11. 1991, sklenjene
med Gospodarsko zbornico Slovenije, Titova 19, Ljubljana, kot prodajalko in kupcema
Bojanom Terčičem, za stanovanje št. 4. v I.
nadstropju, Šarhove 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2006
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Dn 9486/2005
Os-16508/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde
Vodopivec, Pavšičeva 20, Logatec, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 28, z identifikatorjem 6.E, vpisanem
v podvložek št. 4268/6, katastrska občina
Zg. Šiška, dne 28. 3. 2006, pod opr. št. Dn
9486/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 13 z dne 16. 1. 1992, sklenjene
med prodajalcem, ŽG – Mostovna, Ljubljana, p.o., Verovškova 60, Ljubljana, ki ga
zastopa Jože Kramar in kupcem Suadom
Selmanom, Tugomerjeva 8, Ljubljana, o prodaji stanovanja št. 28, v stanovanjski hiši na
Tugomerjevi 8 v Ljubljani,
– menjalne pogodbe z dne 10. 11. 1993,
sklenjene med Suadom in Liljano Selman,
oba stanujoča Tugomerjeva 8, Ljubljana ter
Zoranom Vodopivcem, Pavšičeva 20, Logatec, o menjavi stanovanja št. 28, v stanovanjski hiši v Tugomerjevi 8, za stanovanje
št. 22, v Pavšičevi 20 v Ljubljani,
– darilne pogodbe z dne 15. 12. 1993,
sklenjene med darovalcem Zoranom Vodopivcem in obdarjenko Majdo Vodopivec, oba
stanujoča Pavšičeva 20, Logatec, o daritvi
stanovanja št. 28, v stanovanjski hiši na Tugomerjevi 8 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2006
Dn 28520/2005
Os-16640/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Kocjana, Črtomirova 11, Ljubljana, ki jo
zastopa skrbnik za posebne primere Lado
Kocjan, Poljanska cesta 19, Ljubljana, njega
pa Andrej Pitako, odvetnik iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za posamezne dele
stavbe, z identifikatorji 90.E, 91.E in 92.E,
vse vpisano v podvložek št. 2695/32 katastrska občina Bežigrad, dne 24. 4. 2006, pod
opr. št. Dn 28520/2005 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe z dne 9. 9. 1993 in
njenega aneksa z dne 30. 8. 1994, sklenjene
med prodajalcem RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, ki ga
zastopa minister Janez Janša in kupovalko
Vladimiro Kocjan, Črtomirova 11, Ljubljana,
za stanovanje številka 30, v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka v Črtomirovi 11, Ljubljana, ki sestoji iz 2 sob, kuhinje, kabineta,
kopalnice, WC, predsobe in kleti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2006

Dn 4064/2002
Os-18034/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Karin Kasesnik, Kajuhova 30, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 10, v 2. nadstropju, z dvema kletnima prostoroma številka 10, vse
Kajuhova cesta 30, Ljubljana, vpisanimi
v podvložek številka 331/10, z identifikatorjema 19.E in 20.E, katastrska občina
Zelena Jama, dne 4. 4. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Papirografika Ljubljana p.o., Mala ulica 5/V, ki jo
zastopa direktor Čerček Andrej in kupovalko Barbaro Jakše, Kajuhova 30, Ljubljana,
za garsonjero številka 10 s kletjo, Kajuhova 30, Ljubljana in
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 10.
1993, sklenjene med prodajalko Barbaro
Jekše, Kajuhova 30, Ljubljana in kupovalko Karin Kasesnik, Malejeva 6, Ljubljana,
za garsonjero številka 10, Kajuhova 30,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2006
Dn 14952/2002
Os-18035/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjetke Cvetovac, Polje c. VI/20, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko
številko 02632/013 v izmeri 62 m2 in pomožnega prostora z identifikacijsko številko 02632/014 v izmeri 3,45 m2, oboje
posamezni del stavbe Polje cesta VI/20,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 589/2 in je
vpisana v vl. št. 2009, k.o. Slape, dne
29. 3. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 2256 z dne 20. 11.
1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova Tehnika, Titova c. 39, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Ivan Hojs,
kot prodajalec in Natašo Zebec, roj. 23.
8. 1950 in Zebec Edvardom, roj. 11. 10.
1953, oba Spodnja Slivnica 6, Grosuplje,
kot kupca, za enosobno stanovanje št. 7,
v I. nadstropju, 1. vhod, v izmeri 59,10 m2,
v stanovanjski zgradbi blok A-7, soseska
MS-6, Slape Polje na parc. št. 585, 586,
590, k.o. Slape - Polje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2006
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Dn 2951/2001
Os-20274/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Olge
Hercigonja, Šarhova 16, Ljubljana in Mirjane
Hercigonja, Glinškova ploščad 14, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 10, v 3. nadstropju
v izmeri 77,70 m2, z identifikatorjem 10.E,
Šarhova 16, Ljubljana, vpisani pri podvložku
1441/10, k.o. Brinje I, dne 31. 3. 2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe za nakup
stanovanjske enote št., 136/35 z dne 28. 2.
1964, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad in kupcem Geodetski Zavod,
Ljubljana, Parmova 33, za trisobno stanovanje št. 10, III. nadstropje – stopnišče IV/A,
v izmeri 71,50 m2, v stanovanjskem objektu
B-2, Soseska VI, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi Šarhova 16, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2006
Dn 18201/2001
Os-20275/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Albina
Kučiča, Gotska ulica 6, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 9 v 1. nadstropju, Gotska ulica
6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 53.E, v
izmeri 28,85 m2, vpisane v podvložek št.
3017/53, v k.o. Dravlje, dne 1. 3. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
70-3354 z dne 6. 11. 1970, sklenjene med
prodajalcem Poslovno združenje Giposs,
Ljubljana in kupcem Albinom Kučičem, (roj.
27. 2. 1947), Pugljeva 22, Ljubljana, za nepremičnino – garsonjero št. 9 v I. nadstropju,
v izmeri 25,35 m2, Gotska ul. 6, Ljubljana, v
stanovanjskem objektu T-1, ki stoji na parc.
št. 809/23, k.o., Dravlje, soseska S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2006
Dn 30208/2004
Os-20277/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka
Kušarja, Tesovnikova 86, Ljubljana, ki ga
zastopa Matjaž Cunder, odvetnik v Ljubljani,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičninah s parcelnima številka 1005/2 in
1004/2, vpisanih v vložek številka 1272, v
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katastrski občini Ježica, dne 16. 3. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 22. 1. 1979, za nepremičnini parc. št.
1005/2 – njiva v izmeri 184 m2 in parc. št.
1004/2 – dvorišče v izmeri 15 m2, vpisane
v vl. št. 1272, k.o. Ježica, sklenjene med
Marijo Kušar, roj. 30. 10. 1922, Ježica 27,
Ljubljana in po pooblastilu Občine Ljubljana - Bežigrad Soteska, podjetje za urejanje
stavbnih zemljišč Bežigrad–Moste Ljubljana, Vojkova 63.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2006
Dn 4540/2002
Os-20278/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasne
Kralj, Kvedrova ul. 7, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 88 na 1. terasi, Kvedrova 7, Ljubljana,
v izmeri 37,70 m2, z identifikatorjem 88.E, v
podvložku št. 341/88, k.o. Nove Jarš, dne
19. 5. 2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega
dela stavbe z dne 10. 11. 1969, sklenjene
med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis Ljubljana, Korytkova ulica 2, ki ga zastopa glavni direktor Hugo Keržan, dipl. grad.
inž., kot prodajalec in Jožico Markovič, roj.
17. 1. 1940, Vir pri Stični 34, kot kupec, za
stanovanje na terasi št. VIII (kasneje dobilo
št. 88) v približni izmeri 40 m2, v stanovanjski stolpnici S1 v stanovanjski soseski Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2006
Dn 2459/2004
Os-20258/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Vitko Melite Ane, Podgorje 7, Podgorje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini identifikacijska številka 850-1230-011,
vpisani v zk. podvložku št. 1526/17, k.o.
Slovenj Gradec (stanovanje št. 9 v II. nadstropju, s kletnim boksom iste številke, v
večstanovanjski stavbi na Tomšičevi 51 v
Slovenj Gradcu, stoječi na parc. št. 798/4,
k.o. Slovenj Gradec), izdalo sklep Dn št.
2459/2004 z dne 11. 5. 2006, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene po določbah
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
dne 18. 11. 1991 med prodajalcem Tus inženiring Slovenj Gradec in kupcem Linasi
Petrom, Tomšičeva 51, Slovenj Gradec.
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Listina se je po izjavi stranke izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se na podlagi listine in
drugih listin zahteva v korist predlagateljice
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 2979/2004
Os-20259/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Navodnik Simona, Tomšičeva 43, Slovenj
Gradec, za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini identifikacijska številka
850-1234-014, vpisani v z.k. podvložku št.
1528/14, k.o. Slovenj Gradec (stanovanje
št. 14, v II. nadstropju, s kletnim boksom
iste številke, v večstanovanjski stavbi Tomšičeva ulica 43 v Slovenj Gradcu, stoječi na
parc. št. 808/6, k.o. Slovenj Gradec), izdalo
sklep Dn št. 2979/2004 z dne 22. 5. 2006, s
katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene po
določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) dne 3. 2. 1992 med prodajalcem
Fecro, Tovarno opreme p.o. – v stečaju, Slovenj Gradec in kupcem Simonom Navodnikom, Tomšičeva 43, Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 718/2005
Os-20260/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Šafranič Irene, Partizanska pot 15, Slovenj Gradec, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini identifikacijska številka
850-932-009, vpisani v z.k. podvložku št.
1494/9, k.o. Slovenj Gradec (stanovanje št.
9 v pritličju večstanovanjske stavbe Partizanska 15, Slovenj Gradec, stoječe na parc.
št. 839/3, k.o. Slovenj Gradec), izdalo sklep
Dn št. 718/2005 z dne 15. 5. 2006, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, št. KP SR – 05/53-93,
sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) dne 16. 3. 1993
med Republiko Slovenijo, Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in Šafranič Ireno, Partizanska pot 15, Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-

Stran

6626 /

Št.

85-86 / 11. 8. 2006

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 4950/2005
Os-20261/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Martinc Srečka, Šentjanž 35, Šentjanž pri
Dravogradu za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini identifikacijska številka
850-1291-038, vpisani v z.k. podvložku št.
E 25 B 34, k.o. Slovenj Gradec (poslovni
prostor št. 24 v izmeri 34,14 m2, v I. nadstropju poslovne stavbe na Ronkovi 4 v Slovenj
Gradcu, stoječi na parc. št. 790/9, k.o. Slovenj Gradec), izdalo sklep Dn št. 4950/2005
z dne 12. 5. 2006, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 056/000, sklenjene dne 29. 10. 1993, med prodajalcem
Poslovno trgovskim centrom d.o.o. Slovenj
Gradec in kupcem Martinc Srečkom, Šentjanž 35, Dravograd.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 4485/2004
Os-20262/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Žugelj Andreje, Jakčeva ulica 2, Slovenj Gradec, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini identifikacijska številka
850-928-008, vpisane v z.k. podvložku št.
1534/8, k.o. Slovenj Gradec (stanovanje
št. 8, v III. nadstropju, s kletnim boksom
iste številke, v večstanovanjski stavbi na
naslovu Partizanska pot 8 v Slovenj Gradcu, stoječi na parc. št. 771/12, k.o. Slovenj
Gradec), izdalo sklep Dn št. 4485/2004 z
dne 22. 5. 2006, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene po
določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) dne 9. 3. 1993 med prodajalcem
Lesno – Poslovnim inženiringom d.o.o. in
kupcem Kamenik Petrom, Partizanska 8,
Slovenj Gradec.
Listina se je po izjavi predlagateljice izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se na podlagi te listine
in drugih listin zahteva v korist predlagateljice do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 4821/2005
Os-20263/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v ze-
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mljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Verčnik Irene, Tomšičeva 35, Slovenj Gradec, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
dvosobnem stanovanju št. 2 v pritličju v izmeri 54,43 m2 (stanovanje v izmeri 52,39 m2
in kletni boks v izmeri 2,04 m2) v stanovanjski stavbi v Slovenj Gradcu, Tomšičeva
ulica 35, z identifikacijsko številko stavbe
850-1239, stoječi na parc. št. 810/1, s funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 804/7, k.o.
Slovenj Gradec, vpisano v zemljiški knjigi z
identifikacijsko številko 850-1239-5, v z.k.
podvložku št. 1517/11 k.o. Slovenj Gradec),
izdalo sklep Dn št. 4821/2005 z dne 5. 5.
2006, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listini:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
KP-SR-05/51-93, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91) dne 15. 2. 1993 med Republiko Slovenijo, Splošno bolnišnico Slovenj Gradec
in Kaker Marjanom, Tomšičeva 37, Slovenj
Gradec;
– prodajne pogodbe št. 192/96, sklenjene dne 19. 2. 1996, med Kaker Marjanom,
Tomšičeva 35, Slovenj Gradec ter Gašper
Danico in Gašper Matjažem, oba Tomšičeva
5, Slovenj Gradec,
– menjalne pogodbe, sklenjene dne 28.
4. 1998, med Gašper Danico in Gašper Matjažem, oba Tomšičeva 5, Slovenj Gradec
ter Peruš Jerico, Gradišče 49b, Slovenj Gradec in
– prodajne pogodbe št. 155/98, sklenjene dne 4. 5. 1998, med Peruš Jerico, Gradišče 49b, Slovenj Gradec in Sušec Pavlo,
Gradišče 55, Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se na podlagi teh listin
in drugih listin zahteva v korist predlagateljice do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 304/2001
Os-20264/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Milene Križaj, Partizanska 6, Slovenj Gradec, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
identifikacijska številka 850-930-6, vpisani
v z.k. podvložku št. 1495/6, k.o. Slovenj
Gradec (stanovanje št. 6 v II. nadstropju, s
pripadajočo kletjo v večstanovanjski stavbi
na Partizanski 6 v Slovenj Gradcu, z identifikacijsko številko stavbe 850-930, stoječi na
parc. št. 842/4, k.o. Slovenj Gradec), izdalo
sklep Dn št. 304/2001 z dne 5. 5. 2006, s
katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene dne 10. 11. 1992, po
določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med Lesno – Poslovnim inženiringom d.o.o., Slovenj Gradec in Križaj Mileno,
Partizanska 6, Slovenj Gradec.
Listina se je po izjavi stranke izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma

popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 208/2006
Os-20265/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Hovnik Damjana, Stari trg 268/b, Slovenj Gradec, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini identifikacijska številka 882-7-30,
vpisani v z.k. podvložku št. 1305/30, k.o.
Ravne na Koroškem (stanovanje št. 30 v
izmeri 63,18 m2, v šesti etaži večstanovanjske stavbe na Javorniku 60, na Ravnah na
Koroškem, stoječe na parc. št. 89/1, k.o.
Ravne na Koroškem), izdalo sklep Dn št.
208/2006 z dne 12. 5. 2006, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 31, sklenjene po določbilih
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
dne 17. 9. 1993 med prodajalcem TP Nama
Ljubljana d.o.o. in kupcem Marto Glavica,
Javornik 60, Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se na podlagi te listine
in drugih listin zahteva v korist predlagatelja
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 4462/2003
Os-20266/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Trojak Borisa in Trojak Maše, oba Prisoja 1, Radlje ob Dravi, ki ju zastopa Bonis,
Mojca Herozg s.p., Maistrova 4, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
identifikacijska številka 804-936-7, vpisani
v z.k. podvložku št. 817/7, k.o. Radlje ob
Dravi (stanovanje št. 7 v večstanovanjski
stavbi na naslovu Prisoja 1, Radlje ob Dravi, stoječi na parc. št. 771/2, k.o. Radlje ob
Dravi), izdalo sklep Dn št. 4462/2003 z dne
11. 5. 2006, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene po določbah
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
dne 19. 11. 1993 med prodajalcem Stanovanjskim skladom občine Radlje ob Dravi ter
kupcem Trojak Borisom in Trojak Ireno, oba
Prisoja 1, Radlje ob Dravi.
Listina se je po izjavi strank izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se na podlagi te listine in drugih listin zahteva v korist Trojak Borisa, Prisoja 1, Radlje ob Dravi, do 3/4 in Trojak
Maše, Prisoja 1, Radlje ob dravi, do 1/4.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
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Os-20267/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Tenodi Jelene, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko številko 80-596-23, v izmeri
67,91 m2 in kleti z identifikacijsko številko
804-596-24 v izmeri 2,46 m2, izdalo sklep
Dn št. 3209/2003 z dne 11. 5. 2006, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 11.
1991, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
Občino Radlje ob Dravi in Tenodi Jeleno,
Partizanska 2, Radlje ob Dravi.
Po izjavi stranke se je listina izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Tenodi Jelene, Partizanska 2, Radlje ob Dravi,
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 598/2001
Os-20268/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Rev
Jožeta, Partizanska 6, Slovenj Gradec, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
identifikacijska številka 850-930-1, vpisani
v z.k. podvložku št. 1495/14, k.o. Slovenj
Gradec (stanovanje št. 2 v pritličju s pripadajočo kletjo v večstanovanjski stavbi na
Partizanski 6 v Slovenj Gradcu z identifikacijsko številko stavbe 850-930, stoječi na
parc. št. 842/4, k.o. Slovenj Gradec), izdalo
sklep Dn št. 598/2001 z dne 8. 5. 2006, s
katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene dne 17. 12. 1992, po
določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med Lesno – Poslovnim inženiringom d.o.o., Slovenj Gradec in Rev Jožetom,
Partizanska 6, Slovenj Gradec.
Listina se je po izjavi stranke izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 1909/2005
Os-20269/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Gale
Danice, Cesta na Roglo 17/b, Zreče, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
identifikacijska številka 850-417-002, vpisani v z.k. podvložku št. 1488/2, k.o. Slovenj
Gradec (garsonjera št. 2 v izmeri 17,74 m2,
v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gubčeva 3 v Slovenj Gradcu, stoječi na
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parc. št. 227, k.o. Slovenj Gradec), izdalo
sklep Dn št. 1909/2005 z dne 29. 5. 2006, s
katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene po določbilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) dne
27. 2. 1992 med prodajalcem Lesno – Poslovnim inženiringom d.o.o. in Marhat Ano,
Gubčeva 3, Slovenj Gradec.
Listina se je po izjavi stranke izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se na podlagi te listine
in drugih listin zahteva v korist Gale Danice,
Cesta na Roglo 17b, Zreče.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 4502/2003
Os-20270/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Rakovec Milene in Razdevšek Ivana, oba Prisoja 4, Radlje ob Dravi, ki ju zastopa Bonis,
Mojca Hercog s.p., Maistrova 4, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
identifikacijska številka 840-939-6, vpisani
v z.k. podvložku št. 821/6, k.o. Radlje ob
Dravi (stanovanje št. 6, v večstanovanjski
stavbi na naslovu Prisojna 4, Radlje ob Dravi, stoječi na parc. št. 771/7, k.o. Radlje ob
Dravi), izdalo sklep Dn št. 4502/2003 z dne
11. 5. 2006, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2/93, sklenjene po
določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) dne 27. 5. 1993, med prodajalcem
Tovarno športne in modne konfekcije Okus
p.o., Radlje ob Dravi ter kupcema Rakovec
Mileno in Razdevšek Ivanom, oba Prisoja 4,
Radlje ob Dravi.
Listina se je po izjavi strank izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se na podlagi te listine
in drugih listin zahteva v korist predlagateljev do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 314/2005
Os-20272/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Tamše Natalije, Erjavčeva 6, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
identifikacijska številka 850-400-016, vpisani v z.k. podvložku št. E 14/B 17, k.o.
Slovenj Gradec (stanovanje št. 16 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Gubčeva 7, Slovenj Gradec, stoječi na parc.
št. 243/2, k.o. Slovenj Gradec), izdalo sklep
Dn št. 314/2005 z dne 11. 5. 2006, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene po določbah
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
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dne 4. 3. 1993 med prodajalcem TUS Slovenj Gradec in Tamše Natalijo, Gučeva 7,
Slovenj Gradec.
Listina se je po izjavi stranke izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2006
Dn 957/2006
Os-18931/06
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
družbe Capital, d.o.o., Vrhnika, Verd 167,
mat. št. 5328691, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 1999,
sklenjene med Antonom Škofom, Vrhnika,
Verd 167, kot prodajalcem in družbo Fantasy 2000 d.o.o., mat. št. 535401, Vrhnika,
Cesta Krimskega odreda 23, kot kupcem,
za nakup deleža 1/3 parc. št. 2769/1, k.o.
Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist družbe Capital, d.o.o., Vrhnika, Verd
167, mat. št. 5328691.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 1999
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 6. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 997/2002
Os-31714/04
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi I 997/2002 upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska c.
134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec iz Kranja, proti dolžniku Alisi Adrovič, Groharjeva 2, Kamnik, zaradi izterjave
158.156 SIT s pp sklenilo, da se dolžniku
Alisi Adrovič, Groharjeva 2, Kamnik, postavi
začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku,
v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2004
I 2000/08565
Os-22406/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv., Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku: Pajazetovič Okica, Ižanska 106, Ljubljana, zaradi
izterjave 339.016 SIT, sklenilo:
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dolžniku: Pajazetovič Okica, Ižanska
106, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Alenko Kenda Oražem, Slovenska cesta 55/C,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2006
II P 403/2005
Os-36833/05
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici svetnici Mariji Terboča-Zalti, v
pravdni zadevi tožeče stranke Franca Krajnca, stan. Na Preloge, kontejner, Rogoza,
Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa odvetnica Brigita Marčič, zoper tožene
stranke Boštjana Pušnika, stan. Strnišče
17/a, Kidričevo, Leona Zorka, stan. Mašere
in Spasiča 2, Maribor in Roka Holca, stan.
Draga Kobala 3/b, Maribor, zaradi plačila
odškodnine, na predlog tožeče stranke za
postavitev začasnega zastopnika, na podlagi določb 1., 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), izven naroka, dne 9. 12.
2006, sklenilo:
tretjetoženi stranki Roku Holcu, sta. Draga Kobala 3/b, Maribor, se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Andrej Kirbiš, Cankarjeva 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal tretjetoženca dokler tretjetoženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2005
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Alojz Jurkovič, Ivan Jurkovič, Marija Rot,
Ivana Bevc in Alojzija Jurkovič, oziroma po
že pokojnih morebitni njihovi potomci, neznanega bivališča.
Sodišče na podlagi 206. člena ZD poziva vse morebitne dediče, da v roku enega
leta od objave tega oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine. Po poteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2006
IV D 397/2005
Os-22061/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Milki Škriba,
roj. 10. 10. 1918, umrli 5. 3. 2005, nazadnje
stanujoči v Ljubljani, Kunaverjeva ulica 14,
državljanki RS.
Zapustnica je napravila oporoko, zato je
nastopilo oporočno dedovanje. Kot zakonita
dediča po zapustnici naj bi prišla v poštev
tudi zap. sestra Romana Kosmina, roj. 10.
10. 1912 v Kostanjevici, poročena dne 23. 2.
1936 v Šmartnem (Kranj) z Berčič Janezom
Bogomilom oziroma njen sin Bogomir Berčič, roj. 15. 10. 1941 v Kranju-Stražišče, za
katera pa se ne ve. Sodišče na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju poziva navedena dediča ter vse ostale, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2006

D 180/2003
Os-18371/06
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Srečku Kropivšku, roj. 16. 4. 1964, poročenem, umrlem
8. 5. 2003, nazadnje stanujočem Bršlenovica 1.
Ker so se vsi dediči I. in II. dednega reda
dedovanju zapustnikovega premoženja odpovedali, sodišče poziva vse morebitne dediče III. dednega reda, da se v enem letu
po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2006

IV D 431/1999
Os-22494/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Doroteji
Vaupotič, roj. 30. 3. 1915, umrli 23. 2. 1999,
nazadnje stanujoči v Ljubljani, Bratov Čebulj
ulica 10, državljanki RS.
Zapustnica je napravila oporoko, zato je
nastopilo oporočno dedovanje. Kot zakoniti
dediči po zapustnici naj bi prišli v poštev tudi
potomci po zapustničini pok. sestri Mariji
Osolnik, umrli 17. 3. 1946, nazadnje stanujoči Sv. Valentin 9, hčerka zap. pokojne sestre Frančiške Urankar, Vesna Ravnikar, roj.
Urankar, roj. 1926, oziroma njeni potomci ter
potomci po zapustničinem pok. bratu Francu
Urankarju, njegovi otroci Stanislav, Valentina in Frančiška Urankar, nazadnje stanujoči
Rožek št. 11, oziroma njihovi potomci, za
katere pa se ne ve. Sodišče na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče ter vse ostale, ki misijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006

III D 996/1996
Os-13170/05
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v
teku zap. postopek po pok. Mijatović Katici, roj. Jurkovič, hčeri Mihaela, roj. 10. 10.
1934, umrli 19. 8. 1996, nazadnje stanujoči
Mačkova ul. 4, Ljubljana.
Pokojna je umrla brez oporoke, vsled česar sledi dedovanje po zakonu, ki naj bi ga
bili deležni tudi zapustničini bratje in sestre

D 57/2006
Os-22495/06
V zapuščinskem postopku po dne 8. 8.
1945 umrlem Starkl Adolfu, roj. 16. 7. 1891,
državljanu Republike Slovenije, nazadnje
stanujočem na Bledu, Mlino št. 50, pozivamo vse dediče drugega dednega reda, zapustnikove brate in sestre oziroma njihove
potomce, da se v roku enega leta od objave
oklica zglasijo kot dediči v tem postopku, v

Oklici dedičem

katerem se bodo izjavili o priznanju oporoke
zapustnika z dne 1. 3. 1926.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 7. 2006

Oklici pogrešanih
N 3/2006
Os-22513/06
Opeka Anton, sin Theresie in Jakoba, roj.
6. 5. 1881 v Dolenji vasi, je pogrešan.
Skrbništvo za poseben primer bo za pogrešanega opravljala Marija Pesek, Notranjska 59, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da
bo po poteku roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 3. 7. 2006
N 27/2006
Os-22506/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka 1. Umer Marčela, Ul. Nade Žagar 2, Koper in 2. Marancina
Peter, Babiči 15/a, Marezige, ki ju zastopa
odv. Seli Mohorič Peršolja iz Kopra, zoper
neznanega udeleženca Ivana Beržana, ki
ga zastopa skrbnica za poseben primer Marija Šonc, Cesta na Markovec 29, Koper,
zaradi predloga za razglasitev nasprotnega
udeleženca za mrtvega, dne 20. 6. 2006
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Ivana Beržana, neznanega prebivališča.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo v treh mesecih
po objavi tega oglasa, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2006
N 144/2006
Os-22512/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravni postopek razglasitve Škraba Štefanije, roj. 15. 12. 1949, za mrtvo. Pogrešana
je dne 22. 9. 1979 odšla neznano kam in je
od takrat pogrešana že skoraj 27 let.
Škraba Štefanijo pozivamo, da se oglasi,
vse, ki kaj vedo o njenem življenju pa pozivamo, da to v treh mesecih od objave oklica
sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani, ker
bo po preteku tega roka sodišče pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2006
N 19/06
Os-22507/06
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Franca
Miklavca, Gradišče pri Materiji 41, Obrov,
ki ga zastopa odvetnik Milan Volk iz Ilirske
Bistrice, zaradi razglasitve za mrtvo Marijo
Miklavec, roj. 29. 8. 1900 v Gradišču pri
Materiji, iz Gradišča pri Materiji št. 31, sedaj
neznanega bivališča.
O pogrešani Mariji Miklavec že od leta
1945, ko se naj bi preselila v Avstralijo, ni
nobenega glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani in njenem življe-
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nju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 6. 2006
N 20/06
Os-22508/06
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Franca
Miklavca iz Gradišča pri Materiji 41, Obrov,
ki ga zastopa odvetnik Milan Volk iz Ilirske
Bistrice, zaradi razglasitve za mrtvo Rozino
Miklavec, roj. 2. 3. 1903 v Gradišču pri Materiji, iz Gradišča pri Materiji, sedaj neznanega bivališča.
O pogrešani že od leta 1945, ko se naj bi
preselila v Avstralijo, ni nobenega glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 6. 2006
N 21/06
Os-22509/06
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Franca
Miklavca iz Gradišča pri Materiji 41, ki ga
zastopa odvetnik Milan Volk iz Ilirske Bistrice, zaradi razglasitve za mrtvega Antona
Miklavca, roj. 17. 4. 1905 v Gradišču pri
Materiji, iz Gradišča pri Materiji 31, pošta
Obrov, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešani Anton Miklavec je leta 1924
odšel na služenje vojaškega roka v italijansko vojsko in se je domačim javljal do julija
1945, potem pa je za njim izginila vsaka
sled.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 6. 2006
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostala sredstva družbe izplačajo edinemu družbeniku.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 7. 2006
Srg 1056/2006
Rg-22293/06
Družba Comet, trgovsko in proizvo
dno podjetje Kranj d.o.o., s sedežem Sa
vska cesta 34, Kranj, vpisana na reg. vl.
št. 1/02425/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo:
Tomažin Damjana, Visoko 168, Visoko, Tomažin Dušan, Kokra 29, Preddvor, Tomažin
Milena, Ulica Rudija Papeža 2, Kranj in Tomažin Petra, Likozarjeva ulica 23, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 2006

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

Srg 07387/2006
Rg-22538/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Timus, trgovina,
proizvodnja in storitve d.o.o., Vojkova cesta
48, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Timus, trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o., Vojkova cesta 58, Lju
bljana, reg. št. vl. 1/33867/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Mihelič Mitja in Mihelič
Vlasta, oba Kidričeva ulica 59, Trzin, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1, dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2006

Srg 1222/2006
Rg-22523/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Javor Lesograd, podjetje za
predelavo lesa d.o.o., Pivka, s sedežem
v Pivki, Snežiška cesta 12, vložna številka
1/01481/00, matična številka 5412382, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenika z dne 30. 6. 2006.
Družba Javor Pivka lesna industrija d.d.,
Kolodvorska cesta 9, Pivka, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
v družbi ni zaposlenih delavcev in iz tega
razloga obveznosti do delavcev ni, da za
morebitne neporavnane obveznosti družbe
prevzema obveznost poplačila.

Srg 00520/2006
Rg-22527/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Areli Senčar in partner, podje
tje za trgovino in storitve d.n.o., Prešer
nova 25, 9240 Ljutomer, ki je vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Murski
Soboti pod št. reg. vl. 1/02529/00, preneha
po skrajšanem postopku ZGD.
Družbenika Senčar Sandi, Noršinci pri
Ljutomeru 21 in Senčar Silvester, Babinci
4, izjavljata, da so v družbi Areli Senčar
in partner, podjetje za trgovino in storitve
d.n.o., poplačane vse obveznosti družbe,
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemata obveznost plačila morebitno naknadno
ugotovljenih obveznosti družbe, za katere
jamčita z vsem svojim premoženjem ter da

Sodni register,
vpisi po ZGD
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se preostanek premoženja družbe razdeli
med družbenika.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 7. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Prinini d.o.o., Cankarjeva 10, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike, svetlo modre
barve s črnim odtisom »Prinini d.o.o.«.
gne‑231192

Priglasitvene liste preklicujejo
Cvirn Ivan s.p., Podgorje 83a, Kamnik,
obrtno dovoljenje, št. 01001-0124/00, izdano
dne 6. 3. 1995. gnd‑231143
Krašna
Dušan,
Meline
1,
Spodnja Idrija, obrtno dovoljenje, št.
032191/0281/00-21/1995������������
in
odločbo
obrtnega dovoljenja. gns‑231453

Potne listine preklicujejo
Ahmeti Kaltrina, Ulica 1. maja 18,
Postojna, potni list, št. P00445367, izdala
UE Postojna. gni‑231238
Bažec Jakob, Sv. Peter 54, Sečovlje Sicciole, potni list, št. P00436076, izdala UE
Piran. gnl‑231235
Bradarić Katalina, Tomšičeva cesta 13,
Velenje, potni list, št. P00622182, izdala UE
Velenje. gng‑231265
Cor Srečko, Černelavci - Travniška ulica
17, Murska Sobota, potni list, št. P01112137,
izdala UE Murska Sobota. gnv‑231325
Čufer Slavko, Ulica Vinka Vodopivca
25, Nova Gorica, potni list, št. P01104806,
izdala UE Nova Gorica. gng‑231215
Furlan Rinalda, Prešernova ulica 3,
Idrija, potni list, št. P00155277, izdala UE
Idrija. gnf‑231241
Goltes Bogomira, Italija, Trieste, potni
list, št. P01007804, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnw‑231349
Haljiti Ibrahim, Spodnjevaška pot
24, Maribor, potni list, št. P01085765.
gnn‑231233
Hvala Idrijan, Prešernova ulica 3, Idrija,
potni list, št. P00139101, izdala UE Idrija.
gne‑231242
Jelenc Nina, Slovenčeva ulica 68, Ljubljana,
potni list, št. P00099445. gnq‑231384
Jerič Bogdan, Valburga 46/d, Smlednik,
potni list, št. P00685012, izdala UE Ljubljana.
gnp‑231481
Karatović Jerko, Koželjskega 7, Velenje,
potni list, št. P00728885. gnd‑231193
Kavčič Iztok, Bašelj 26/b, Preddvor,
potni list, št. P00710395, izdala UE Kranj.
gnd‑231218

Stran

6630 /

Št.

85-86 / 11. 8. 2006

Kozel Frančiška, Mala Varnica 19,
Zgornji Leskovec, potni list, št. P01018167,
izdala UE Ptuj. gns‑231328
Krašovec Albina, Brilejeva ulica 18,
Ljubljana, potni list, št. P00255103.
gnt‑231377
Kučan Tibor, Šlebingerjev breg 17,
Gornja Radgona, potni list, št. P00621060,
izdala UE Gornja Radgona. gnu‑231276
Lavrenčič Emilija, Pod Lovrencem
12, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00075020, izdala UE Vrhnika.
gne‑231317
Lesničar Pučko Goran, Na jami 7,
Ljubljana, potni list, št. P00886759.
gnw‑231374
Makuc Frančiška, Na Gaj 66, Bresternica,
potni list, št. P00757738. gnf‑231216
Merc Aleksander, Vičava 104, Ptuj,
potni list, št. P00927826, izdala UE Ptuj.
gnm‑231334
Mislej Jana, Lozice 1, Podnanos, potni
list, št. P00706395, izdala UE Ajdovščina.
gnv‑231250
Mozetič Nina, Ledine 117, Nova Gorica,
potni list, št. P00665493, izdala UE Nova
Gorica. gnl‑231560
Nikolić Radomir, Ulica Slavka Gruma
58, Novo mesto, potni list, št. P00914904.
gnc‑231569
Paravan Mateja, Garibaldijeva ulica
16, Koper - Capodistria, potni list, št.
P00631417. gnn‑231258
Povše Roman, Golo 89, Ig, potni list, št.
P00786640. gnh‑231289
Rojc Danica, Brezje ob Slomu 12,
Ponikva, potni list, št. P00750978.
gnn‑231458
Rojič Sonja, Ruhesteinweg 1, 71106
Magstadt, Nemčija, potni list, št. P01052504.
gnm‑231563
Rožman Vesna, Šlebingerjev breg 17,
Gornja Radgona, potni list, št. P00550265,
izdala UE Gornja Radgona. gnr‑231279
Rustan Marolt Štefan, Polje, cesta
XX/011 D, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P00771259. gnb‑231295
Simić Helena, Kot 26, Ig, potni list, št.
P00890442. gni‑231388
Slabe Tina, Ulica Vojke Šmuc 5, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00052148.
gnr‑231254
Sluga Marko, Ulica baratov Učakar
72, Ljubljana, potni list, št. P00067883.
gnl‑231389
Stojanovska Daliborka, Brilejeva ulica
8, Ljubljana, potni list, št. P00937758.
gnb‑231370
Šamu Aleksander, Kajuhova ulica 2,
Lendava - Lendva, potni list, št. P01065864,
izdala UE Lendava. gnk‑231161
Šamu Cecilija, Kajuhova ulica 2, Lendava
- Lendva, potni list, št. P00085204, izdala
UE Lendava. gnm‑231159
Šamu Simona, Kajuhova ulica 2,
Lendava - Lendva, potni list, št. P00080457,
izdala UE Lendava. gnl‑231160
Šimnovec Jaka, Ulica bratov Učakar
126, Ljubljana, potni list, št. P01088515.
gnz‑231296
Tanasić Petar, Brajnikova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00609670. gnc‑231444
Tomac Neža, Savlje 37d, Ljubljana, potni
list, št. P00044129. gns‑231403
Tomac Tinkara, Savlje 37d, Ljubljana,
potni list, št. P00713869. gnu‑231401
Zečević Isak, Studenice 35, Poljčane,
potni list, št. P00979457, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnv‑231350
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Osebne izkaznice preklicujejo

Ajdovec Frančiška, Jezerska cesta 128,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000084616.
gnq‑231355
Antloga Janez, Ložnica pri Žalcu 15,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001536489.
gnf‑231391
Baruca Petra, Bošamarin 39, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001430906. gnd‑231243
Batič Emil, Pretnerjeva ulica 1,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001276853.
gnm‑231134
Bauman Ana Tiana, Malna 16, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 001999060.
gnb‑231120
Bauman Simona, Malna 16, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 000606491.
gnz‑231121
Bavec Matilda, Ziherlova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000384428.
gnc‑231394
Bedene Marko, Preglov trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000694987.
gnn‑231283
Beloh Olga, Breginj 33, Breginj, osebno
izkaznico, št. 001617532. gni‑231363
Bernik Saša, Sv. Barbara 8, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001632881.
gnl‑231310
Bitenc Ivan, Menardova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000364697.
gno‑231307
Bolčič Marko, Krivna ulica 1, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 001766526.
gnp‑231231
Bratun Franc, Beričevo 8B, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001524815.
gnv‑231275
Celec Dominik, Vanča vas 14, Tišina,
osebno
izkaznico,
št.
001861066.
gni‑231338
Cerovac Saša, Resa 13, Straža, osebno
izkaznico, št. 000272259. gnx‑231323
Ciglarič Robert, Prešernova ulica
18, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
001161826. gnj‑231237
Cvetko Mark, Reška ulica 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001745475.
gnv‑231379
Cvijanović Sašo, Partizanska cesta 14,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001519404.
gnc‑231319
Debelak Majhen Milena, Černetova
ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000354089. gnt‑231302
Dolenc Janez, Linhartova cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000873373.
gnk‑231311
Druškovič Tilen, Pot na Fužine 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001902648.
gnq‑231280
Drvarič Andrej, Strmica 52, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001613104.
gnr‑231154
Dvoršak Tomaž, Kidričeva cesta 28,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001229538.
gnj‑231337
Falkner Tjaša, Šegova ulica 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001374045.
gnv‑231500
Felicijan Marija, Efenkova cesta 5,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001754240.
gnk‑231261
Filipič Nejc, Stara Oselica 34, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000918561.
gnn‑231308

Furlan Jadran, Belokriška cesta 50/a,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000354407. gnk‑231236
Gabrič Primož, Ulica Nikola Tesla 16,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000375361.
gnz‑231396
Gjerkeš Jožef, Lipa 3, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 001686208. gnb‑231345
Glinšek Patricija, Cesta 30. avgusta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001196502.
gng‑231365
Gobec Anita, Plat 23, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000856168.
gny‑231122
Gorjanc Ivana, Podkoren 4, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 001479287.
gnq‑231305
Goršič Tomaž, Strunjan 145, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 000483680.
gnm‑231234
Gros Mitja, Štrit 11, Škocjan, osebno
izkaznico, št. 001698820. gnl‑231410
Habjan Matej, Godešič 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001666313.
gni‑231313
Hrovatin Breda, Kidričeva ulica 60,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000308742.
gnm‑231409
Humar Gregor, Drska 29A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000911786.
gnu‑231501
Jager Alja, Bistriška cesta 85, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
001658303.
gnw‑231224
Jager Tjaša, Bistriška cesta 85,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001658324.
gnv‑231225
Jakob Dragotin, Zvonarska ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000143207.
gny‑231397
Jančar Matic, Gorenje Blato 31,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001990747.
gni‑231163
Jančar Tomaž, Gorenje Blato 31,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001946784.
gnh‑231164
Jelenc Nina, Slovenčeva ulica 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001511514.
gnt‑231381
Jelenčič Janko, Ulica Dolenjskaga odreda
42, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001052868. gnu‑231326
Jelič Branko, Polanškova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001683163.
gnk‑231390
Jerman Aleš, Goričane 26, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000695813.
gnn‑231483
Jeršan Mirjana, Šišenska cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410325.
gnq‑231405
Jeseničnik Jure, Paka 63, Vitanje, osebno
izkaznico, št. 000493041. gnw‑231299
Jevnikar Matej, Veliki Ban 9, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001959548.
gnx‑231498
Jug Zofija, Gregorčičeva ulica 30,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 000024934.
gnn‑231358
Kaič Matilda, Šišenska cesta 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000002537.
gnx‑231398
Kaiser Ivan, Zgornja Selnica 50, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001065230.
gnq‑231230
Karničar Kristjan, Zgornje Jezersko 140,
Zgornje Jezersko, osebno izkaznico, št.
001079145. gng‑231340
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Karo Metka, Trubarjeva cesta 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000395885.
gnu‑231376
Kastelic Janez, Ljubljanska cesta
57, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
000811634. gnt‑231327
Kastner Marjetka, Mala Loka 5/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001262766.
gng‑231540
Kastner Orehek Taja, Mala Loka 5/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001629875.
gnf‑231541
Koblar Melisa, Vavta vas 11, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
000980023.
gny‑231147
Kocijančič Gracijano, Neblo 21, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 001523846.
gne‑231367
Kocijančič Nevenka, Neblo 21, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 001524015.
gnx‑231373
Kocmur Milan, Litostrojska cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000238079.
gnp‑231406
Kočičnik Jančar Martina, Gorenje
Blato 31, Škofljica, osebno izkaznico, št.
000918169. gnj‑231162
Kogoj Ivanka, Cesta v Podboršt 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000000845.
gnh‑231364
Kolenc Martin, Ulica Carl Jakoba 7,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001268677.
gnz‑231246
Konvalinka Ksenija, Ulica bratov Učakar
110, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000801647. gnc‑231369
Kos Andrej, Steklarska ulica 23,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000827639.
gne‑231267
Kos Marjan, Pluska 7, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001430188. gne‑231217
Kosaber Anja, Cesta na Roglo 21,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001974424.
gnj‑231287
Krajnc Zdenka, Močna 50/a, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
001532469.
gnc‑231119
Krašovec Albina, Brilejeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001104877.
gnv‑231375
Križ Andrej, Seidlova cesta 68, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001705657.
gnw‑231499
Krkoč Alojzij Anton, Preserje 76,
Branik, osebno izkaznico, št. 000200060.
gno‑231257
Krmac Damijan, Pobeška cesta 46,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001882178. gnj‑231262
Krmac Nina, Hrvatini 214, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 001642860.
gnh‑231264
Krsnik Damjan, Spodnje Pobrežje 1,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
000991993. gnl‑231260
Kučan Tibor, Šlebingerjev breg 17,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001322281. gnt‑231277
Kuplenk Jože, Ulica Jerneja Petriča 8,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000611612.
gnj‑231312
Kužnik Jože, Videm 15, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000836917.
gne‑231392
Laharnar Boris, Gregorčičeva ulica 18,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001197442.
gnp‑231356
Lamovec Miha, Slomškova ulica 7,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000759106. gnl‑231285

Št.

Lapoši Zoran, Ulica Štefana Kovača
11, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000340951. gnd‑231343
Lavrenčič Emilija, Pod Lovrencem 12,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001070736. gnh‑231189
Laznik Suzana, Pionirska pot 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001584938.
gnk‑231286
Ličen Blaž, Cesta v Lokrovec 47,
Celje, osebno izkaznico, št. 001975781.
gnb‑231220
Lipovec Tilen, Prihodi 6, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 001508480. gns‑231303
Livk Darinka, Šentjanž 88, Šentjanž,
osebno
izkaznico,
št.
000773022.
gne‑231467
Lukač Robert, Krog, Murnova ulica
14, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001312256. gnk‑231336
Lunka Mateja, Zelše 14, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 001189829. gnd‑231318
Makšan Daniel, Miklošičeva ulica 3,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001574524.
gnn‑231408
Malešič Jože, Ižanska cesta 27 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000464550.
gnr‑231304
Markovič Damjana, Miklošičeva ulica 4/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001802008.
gnr‑231404
Masle Blanka, Naklo 23, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001879535. gnh‑231539
Mihelič Petja, Velike Pece 25a, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 000999261.
gnr‑231329
Mislej Jana, Lozice 1, Podnanos, osebno
izkaznico, št. 000377153. gnx‑231248
Mlinar Damjan, Cezlak 8, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
001933322.
gny‑231347
Močnik Beno, Most na Soči 52, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 001963568.
gno‑231357
Modic Justina, Tomišelj 55, Ig, osebno
izkaznico, št. 001077801. gnm‑231309
Mohorič Tanja, Livadna ulica 45,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001713468.
gnh‑231214
Mukovič Elvira, Pot na Rakovo jelšo 363,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001848365.
gne‑231292
Nograšek Matjaž, Nahtigalova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000009452.
gnp‑231306
Nograšek Olga, Podutiška cesta 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000163875.
gnx‑231298
Novakovič Milenko, Sketova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001967226.
gng‑231290
Obrez Jožica, Gosposka ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000972557.
gny‑231222
Okorn Denis, Cesta v Pregavor 14, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 001825214.
gnr‑231354
Orehek Robert, Mala Loka 5/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001659601.
gne‑231542
Ozimek Marijan, Parmska cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000165722.
gnl‑231385
Pavšek Miroslav, Rove 22, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000999795.
gnk‑231136
Pečjak Marija, Celovška cesta 189,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001072791.
gno‑231382
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Pečnik Lidija, Male Lašče 15, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001051938.
gnl‑231485
Pečnik Matevž, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000297972.
gnm‑231259
Peklaj Alenka, Belica 10, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 001437917.
gnd‑231393
Peternelj Rok, Kvedrova cesta 3,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000470423. gnq‑231255
Pintarič Jasmina, Polanska ulica 52,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
001982723. gne‑231492
Pliberšek Franc, Kovača vas 54,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001734894. gnx‑231348
Podjavoršek Gal, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001938737.
gnk‑231411
Podjavoršek Natalija, Ulica Matije
Tomca 4, Domžale, osebno izkaznico, št.
001938740. gnh‑231414
Podvršček Vojko, Kališka 10, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000009161.
gnn‑231183
Poljak Miha, Štangarske Poljane 7/a,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
000326034. gnz‑231421
Poljšak Marija, Veliki Otok 43, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001663411.
gnh‑231239
Praček Mateja, Vinje 111, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000773156.
gnw‑231274
Prelog Dai Hilda, Ulica heroja Staneta 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001269512.
gnt‑231227
Prijatelj Marija, Peričeva ulica 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002009188.
gnk‑231361
Primc Kremser Darja, V dolini 13f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001127734.
gnq‑231380
Recek Tina, Gača 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000655783. gnb‑231395
Reininger Brigita, Ulica Katarine
Mede 10, Maribor, osebno izkaznico, št.
001396489. gnr‑231229
Rifelj Gregor, Grajski trg 40, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001433917.
gny‑231322
Rijavec
Anamarija,
Vitovlje
6/a,
Šempas, osebno izkaznico, št. 000272769.
gnp‑231256
Rothl Nada, Kamnica 44, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000594917.
gnv‑231300
Rubin Mihelca, Log 100, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001706595.
gns‑231228
Rupnik Robert, Lome 5, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 001960791.
gnc‑231244
Rusjan Dušan, Drnovk 13/a, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 000822815.
gns‑231378
Sabolčec Kristijan, Križevci 152,
Križevci, osebno izkaznico, št. 000355850.
gnf‑231341
Slabe Tina, Ulica Vojke Šmuc 5,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000822438. gns‑231253
Slatinšek Roman, Ravenska cesta 62,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001757633.
gnh‑231339
Smerdel Ivica, Jarše 50, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000732240. gnd‑231368
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Sodja Nada, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001196185.
gny‑231297
Sojer Marija, Soška ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
00365495.
gnf‑231366
Stankov Dejan, Partizanska ulica 3A,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001180071. gnf‑231266
Strniša Marta, Miklošičeva ulica 4/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001802010.
gnv‑231400
Šarkezi Sabina, Pušča, Bela ulica 10,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000154550. gne‑231342
Šeliga Drago, Lancova vas 13, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 000741504.
gno‑231332
Šeme Milka, Pečinska ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000703507.
gnm‑231284
Šereg Rajko, Grliče 12, Podplat, osebno
izkaznico, št. 001914308. gnc‑231469
Škraba Simona, Livarska ulica 7,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001891621.
gnj‑231537
Škrajnar Rozalija, Novomeška cesta 2,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001882526.
gnc‑231419
Škrjanc Marija, Britof 142, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001265965. gnu‑231351
Škrlj Darja, Turjak 13, Turjak, osebno
izkaznico, št. 001878625. gny‑231372
Špilak
Zlatko,
Ivanjševci
16,
Prosenjakovci - Partosfalva, osebno
izkaznico, št. 000162671. gnc‑231344
Štempihar Tadeja, Letališka ulica 17,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001084480.
gns‑231353
Štruklec Ana, Polzela 33, Polzela, osebno
izkaznico, št. 000386375. gnk‑231386
Šubernik Marko, Na gaj 25, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
001752043.
gnx‑231223
Šumak Ana, Žagarjeva ulica 5, 3202 Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001368504.
gnz‑231221
Šumič Vidosava, Frankopanska ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001764215.
gnj‑231362
Šunta Andreja, Svibno 18/a, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
000242093.
gnn‑231383
Tekavec Frančiška, Hrovača 52/a,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001831180.
gnb‑231320
Tomac Aleš, Savlje 37d, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001728550. gno‑231407
Udvanc Petra, Športna ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001969270.
gnz‑231371
Uršič Marija, Mlinsko 9, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 000113646. gnl‑231360
Vadas Marija, Novakova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001691649.
gnm‑231359
Vasilič Dragoljub, Litijska cesta 224 D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000429698.
gnc‑231294
Velam Aljaž, Škerbotova ulica 3,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000423369.
gnl‑231135
Vodušek Žiga, Bračičeva ulica 2, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 001761397.
gnz‑231346
Volk Andrej, Ulica oktobrske revolucije
24, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
001495035. gnt‑231352
Vranič Franc, Teharje 32, Teharje, osebno
izkaznico, št. 001291634. gnc‑231219

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vrbovšek Bojan, Sv. Florijan 26, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001654768.
gnx‑231123
Vučak Antonija, Police 130, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000247411.
gno‑231282
Zavec Janez, Trdobojci 43, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 000030654.
gnq‑231330
Zorič Frančiška, Topniška ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001907156.
gnj‑231387
Zupanc Rok, Zgornje Gameljne 61,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000470827. gnw‑231399
Zupančič Marija, Jakšičeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000621336.
gnh‑231314
Žugič Bogan, Puhova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001610032.
gnt‑231402

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abdić Alisa, Kurilniška ulica 15,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002198605. gnb‑231470
Avbelj Vesna, Depala vas 18, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S00116349, reg. št. 32027. gnq‑231480
Babić Golc Sanela, Šuštarjeva ulica
31, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003013662, izdala UE Trbovlje.
gne‑231142
Bandur Jožef, Rošnja 14/b, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 000799905, reg. št. 38342, izdala UE
Maribor. gno‑231457
Bedene Marko, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S 001567081, reg. št. 111286, izdala UE
Ljubljana. gne‑231167
Bergant Darja, Suška cesta 10, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000519422, izdala UE Škofja Loka.
gns‑231128
Besednjak Jernej, Glagoljaška ulica 1B,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI000067923. gnb‑231270
Bitenc Ivan, Menardova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000324519, reg. št. 35138, izdala UE
Ljubljana. gnd‑231493
Bratun Franc, Beričevo 8B, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE F G H, št. S1871841, reg. št. 35853.
gns‑231278
Brečko Bernard, Kajuhova ulica 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002222921, reg. št. 132238, izdala UE
Maribor. gnz‑231471
Bregar Rok, Pod Lipami 28, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002183170, reg. št. 53345, izdala UE Celje.
gnp‑231131
Breznikar Robert, Vrtača 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001593019, reg. št. 225168, izdala UE
Ljubljana. gny‑231172
Cestnik Matevž, Kersnikova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 2233909, izdala UE Ptuj. gnz‑231146
Cvikl Franjo, Levec 4b, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1757023,
izdala UE Žalec. gnj‑231566

Čoklc Manja, Trubarjeva ulica 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001785886, izdala UE Celje. gnn‑231133
Dajčar Milan, Vanča vas 36/a, Tišina,
vozniško dovoljenje, kat. A B C D1 D F G H,
št. S 001838490, izdala UE Murska Sobota.
gnl‑231535
Damjan Cipek, Župančičeva ulica 1/a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1844129, reg. št. 18368, izdala UE
Ajdovščina. gnc‑231144
Drobež Dejan, Linhartova cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001285198, reg. št. 214046, izdala UE
Ljubljana. gnt‑231202
Drofenik Olga Pavlina, Vrtna pot 1,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2068048, izdala UE Vrhnika.
gng‑231315
Drvarič Andrej, Strmica 52, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50 km/h
BGH, št. S 001729345, izdala UE Vrhnika.
gns‑231153
Dušanić Miladin, Cesta Prekomorskih
brigad 60/b, Šempeter pri Gorici, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002099326,
izdala UE Nova Gorica. gnp‑231156
Ermut Darko, Štrekljeva ulica 38,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2244575, reg. št. 106420, izdala UE
Maribor. gnw‑231474
Ferhatović Said, Črni Kal 42, Črni
Kal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001900005. gny‑231272
Flandija Alenka, Pod Gričem 26,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002009229, reg. št. 5789-191.
gni‑231463
Furlan
Kodermac
Ivan,
Vogrsko
53/a,�����������������������������������������
Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001241409, izdala UE Nova
Gorica. gnn‑231158
Giorgiutti Albert, Tomšičeva ulica 2,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SM 000003378, izdala UE
Lendava. gnd‑231118
Godec Jurij, Zgornja Jevnica 9,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001941830, reg. št. 7931. gns‑231503
Golobič Zvonko, Lokve 5, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 9424, izdala UE Črnomelj. gnf‑231291
Goršič Tomaž, Strunjan 145, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. SI 17077, izdala UE Piran. gno‑231232
Gorza Franc, Škrabčev trg 4, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. B C D1 D F G
H, št. S003022336, izdala UE Ribnica.
gnz‑231321
Gunčar Barbara, Mlaška cesta 105,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH duplikat I - (vozi z očali), št. S 001259106,
reg. št. 7042, izdala UE Kranj. gno‑231532
Hajsinger
Alojz,
Avguštine
11,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 5400, izdala UE Krško.
gnn‑231533
Hočevar Dolores, Vanganelska cesta
83A, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI000053242.
gnz‑231271
Hrovatin Breda, Kidričeva ulica 60,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001633226, reg. št. 25996. gnm‑231484
Hukić Mirnes, Kajuhova cesta 13,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001382455, izdala UE Velenje. gni‑231263
Ilovar Boštjan, Trg Prešernove brigade
3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A le do
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50 km/h BFGH, št. S 001877351, reg. št.
29122, izdala UE Kranj. gnr‑231529
Jamar Martin, Rožna dolina, cesta I/5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001994446, reg. št. 71409, izdala UE
Ljubljana. gnq‑231180
Jelen Irena, Ločica ob Savinji 123,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1438966, izdala UE Žalec. gnx‑231273
Jelenc Nina, Slovenčeva ulica 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002233629, reg. št. 275686, izdala UE
Ljubljana. gnu‑231505
Jelenčič Janko, Ulica dolenjskega odreda
42, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S000336307, reg. št. 9701,
izdala UE Grosuplje. gnl‑231335
Jenko Polona, Rakovniška ulica 3/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001134300, reg. št. 214385, izdala UE
Ljubljana. gnx‑231173
Jerković Saša, Koroška cesta 73,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002233343, reg. št. 275859, izdala UE
Maribor. gnk‑231486
Jerovčnik Aleš, Konjski vrh 29, Luče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000944031, izdala UE Mozirje. gnv‑231125
Jure Slivnik, Valvasorjeva 9, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2022779, reg. št. 27390. gns‑231578
Jurovič Marija, Zgornji trg 22, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1882135, reg. št. 5360. gnk‑231511
Juvan Miloš, Hafnarjevo naselje 99,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001781839, izdala UE Škofja Loka.
gnr‑231129
Kastelic Janez, Ljubljanska cesta 57,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1101262, reg. št. 19498, izdala
UE Grosuplje. gnw‑231324
Kastner Marjetka, Mala loka 5A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001819486, reg. št. 15993. gns‑231478
Kladnik Klemen, Planina 25, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001462693, izdala UE Mozirje. gnu‑231126
Knez Peter, Pongrac 49a, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1757910, izdala
UE Žalec. gnz‑231546
Knežič Božidar, Vrhnje 17, Kapele,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE D F
G H, št. S 2224450, reg. št. 8746, izdala UE
Brežice. gns‑231203
Kogovšek Simona, Levstikov trg 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001419196, reg. št. 237040, izdala UE
Ljubljana. gnj‑231487
Kolenc Martin, Ulica Carl Jakoba 7,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001090398, izdala UE Idrija. gnb‑231245
Kovačevič Asim, Tublje pri Hrpeljah 10,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
G H, št. S001534913. gnb‑231495
Kovačič Tomaž, Rožna ulica 20,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3026792, reg. št. 27609. gnt‑231577
Krajnc Bruno, Videm pri Ptuju 12/b,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1318324, izdala UE Ptuj.
gnb‑231145
Krajnc Marjan, Turjanski vrh 22/a,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001376961, reg. št. 14272, izdala UE
Gornja Radgona. gnv‑231525
Kranjc Nejc, Mali Kamen 11, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22493, izdala UE Krško. gnm‑231534

Št.

Krašovec Andrej, Gosposvetska cesta
71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50 km/h BFGH, št. S 001739756, reg. št.
18398, izdala UE Maribor. gnt‑231477
Krmac Damijan, Pobeška cesta 46,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCFGH, št. SI00006534. gny‑231247
Krsnik Damjan, Spodnje Pobrežje 1,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 002179395, izdala UE Mozirje.
gnw‑231124
Krstić Bogdan, Ulica Franca Mlakarja 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001251979, reg. št. 224663, izdala UE
Ljubljana. gnf‑231441
Kržin Mateja, Topole 52, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002021498, reg. št. 41173. gno‑231482
Lamovec Miha, Slomškova ulica 7,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001577854, reg. št. 14772,
izdala UE Slovenske Konjice. gni‑231288
Lavrenčič Emilija, Pod Lovrencem
12, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. A le do 50 km/h BGH, št. S
002118421, reg. št. 3490, izdala UE Vrhnika.
gnf‑231316
Lazički Staša, Jagodje - Rožna pot
1, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000068637, izdala UE Izola.
gnu‑231526
Lešnik Martina, Koroška cesta 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50 km/h BGH, št. S 001909671, reg. št.
117973, izdala UE Maribor. gnp‑231456
Lipovec Tilen, Prihodi 6, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003072527. gnv‑231475
Lozar Tomaž, Dobrava 52, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001262826, reg. št. 24953, izdala UE Novo
mesto. gns‑231178
Lužnik Marko, Cesta Maršala Tita 2,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001129059, reg. št. 20026, izdala UE
Jesenice. gnd‑231168
Malovrh Matej, Podgrad 38A, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001552462. gnf‑231466
Mark Brigita, Linhartova cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001370443, reg. št. 235388, izdala UE
Ljubljana. gni‑231188
Markovič Damjana, iklošičeva ulica 4B,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001894800, reg. št. 36644. gnf‑231491
Matjažič David, Dolga Reber 33E, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI000050888. gnw‑231249
Mežan Jožica, Veliki Gaber 102, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000401982, reg. št. 7302, izdala UE
Trebnje. gng‑231415
Mihelič Alojz, Kunaverjeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001916995, reg. št. 55284, izdala UE
Ljubljana. gnr‑231179
Minih Janja, Vurberk 31/a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50 km/h BGH, št. S 002163188, reg. št.
130058, izdala UE Maribor. gny‑231472
Mislej Jana, Lozice 1, Podnanos, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1396091, reg. št.
16781, izdala UE Ajdovščina. gnt‑231252
Močnik Zdravko, Zgornji Plavž 8/a,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001642894, izdala UE Jesenice.
gnt‑231152
Modic Justina, Tomišelj 55, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH - vozi z očali, št.
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S 001871747, reg. št. 217872, izdala UE
Ljubljana. gnt‑231502
Nograšek Olga, Podutiška cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002088342, reg. št. 54130, izdala UE
Ljubljana. gnc‑231494
Novak Nejc, Pod Lipami 15, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002231416, reg. št. 278166, izdala UE
Ljubljana. gne‑231517
Novoselec Igor, Stojnci 145, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2046275, izdala UE Maribor. gnq‑231205
Okorn Denis, Cesta v Pregavor 14, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
00038597, izdala UE Izola. gns‑231528
Omersa Peter, Podlimbarskega ulica
45/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001244661, reg. št. 158095,
izdala UE Ljubljana. gng‑231190
Ošlak Nejc, Mariborska cesta 5, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH, št.
S3027169, reg. št. 11741. gnm‑231509
Pavlič Darko, Kladje nad Blanco 1/a,
Blanca, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001772110, reg. št. 2606, izdala UE
Sevnica. gnu‑231151
Peklaj Alenka, Belica 10, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003018953, reg. št. 210511, izdala UE
Ljubljana. gnj‑231512
Peras Danijel, Kolarska ulica 6, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI000051324. gnc‑231269
Peras Kristjan, Kolarska ulica 6, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI000067812. gnd‑231268
Pervan Marko, Kunaverjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001872171, reg. št. 260821, izdala UE
Ljubljana. gne‑231117
Pilipovič Alojzija, Dolinska cesta 1I,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI000000353. gng‑231240
Podjavoršek Natalija, Ulica Matije
Tomca 4, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002251076, reg. št. 43616.
gni‑231488
Podvršček Vojko, Kališka 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BCEFGH, št. S 2060208, reg. št. 15928,
izdala UE Kranj. gno‑231182
Popović Milan, Opekarniška cesta 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001225203, reg. št. 44291, izdala UE
Celje. gnq‑231130
Pranjić Tibor, Kolodvorska cesta 14/b,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001585685, reg. št. 16193, izdala UE
Ljubljana. gne‑231442
Prelog Dai Hilda, Ulica heroja Staneta
18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001645186, reg. št. 32040, izdala UE
Maribor. gnj‑231462
Prevec Tomaž, Depala vas 54,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002106363, reg. št. 28850. gnh‑231489
Rajšp Davorin, Pivola 85/a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000670835, reg. št. 67157, izdala UE
Maribor. gnu‑231476
Razboršek Uroš, Dolenja vas 15, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH, št.
S 003028319, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnj‑231137
Recek Tina, Gača 9, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001215511,
reg. št. 222344, izdala UE Ljubljana.
gnk‑231186
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Rigler Marjeta, Ulica Marka Šlajmerja 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001095791, reg. št. 25636, izdala UE
Ljubljana. gnd‑231518
Ristivojević Brigita, Mala vas 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001609183, reg. št. 175722, izdala UE
Ljubljana. gnc‑231169
Rojec Luka, Dob pri Šentvidu 30a,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
A1 BGH, št. S001514205, reg. št. 22006,
izdala UE Grosuplje. gnn‑231333
Rothl Nada, Kamnica 44, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002092401, reg. št. 152549, izdala UE
Ljubljana. gnp‑231506
Rovšček Jure, Soška ulica 1, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002011765, izdala UE Tolmin. gnf‑231141
Rožman Vesna, Šlebingerjev breg 17,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001876519, reg. št. 6108, izdala
UE Gornja Radgona. gnw‑231524
Rubin Mihelca, Log 100, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001109720, izdala UE Ruše. gnu‑231226
Saleh Sami, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003070437, reg. št. 283074, izdala UE
Ljubljana. gnw‑231199
Selimović Damir, Polanškova ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001487662, reg. št. 244042, izdala UE
Ljubljana. gnz‑231171
Skenderović Amer, Ulica heroja Verdnika
40, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002039588. gnx‑231473
Slabe Tina, Ulica Vojke Šmuc 5, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI000051731. gnu‑231251
Slana Aleš, Jurkovičeva ulica 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002215306, reg. št. 16547, izdala UE
Gornja Radgona. gnx‑231148
Slatinek Kristina, Pavčkova ulica 12,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001681851, izdala UE Slovenj
Gradec. gnq‑231155
Smerdel Ivica, Jarše 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 001488266, reg. št. 216464, izdala UE
Ljubljana. gnf‑231166
Smerdel Sara, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002140066, reg. št. 192061, izdala UE
Ljubljana. gnl‑231510
Sodja Andraž, Bohinjska Češnjica 46/a,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1348634, reg. št. 26778.
gnu‑231576
Sodja Nada, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002082663, reg. št. 66700, izdala UE
Ljubljana. gng‑231490
Sokolić Maja, Kregarjeva ulica 1,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3032093, reg. št. 15310, izdala UE Brežice.
gnw‑231149
Sokolić Staša, Kregarjeva ulica 1,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. A le do 50
km/h BGH, št. S 1705452, reg. št. 18798,
izdala UE Brežice. gnv‑231150
Spolenak Branko, Mejna cesta 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 624606, izdala UE Ptuj. gni‑231538
Stepanovič Breda, Vinarje 11, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001229853, reg. št. 114095, izdala UE
Maribor. gnh‑231464
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Stojanovska Dijana, Brilejeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001993568, reg. št. 265818, izdala UE
Ljubljana. gnn‑231187
Stražišnik Sergej, Gortina 58, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h��������������������������������������
BGH, št. S002197303, reg. št. 12579.
gnf‑231516
Sušnik Sabina, Goričane 49, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002143853, reg. št. 275144, izdala UE
Ljubljana. gnt‑231177
Šarkezi Sabina, Bela ulica 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002043594, izdala UE Murska Sobota.
gnh‑231139
Šebijan Verbič Valerija, Cesta dveh
Cesarjev 15/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001946905, reg. št. 141029,
izdala UE Ljubljana. gnw‑231174
Šimnovec Bojan, Vrečkova ulica 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001567957, reg. št. 24053, izdala UE
Kranj. gnq‑231530
Škarlj Darja, Turjak 13, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001796285,
reg. št. 237619, izdala UE Ljubljana.
gnr‑231504
Šporar Miha, Šišenska cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2141003, reg. št. 176433, izdala UE
Ljubljana. gnu‑231176
Štular Franc, Snakovška cesta 1, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 003023588, reg. št. 003023588, izdala
UE Tržič. gnu‑231301
Šumić Vidosava, Frankopanska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001989866, reg. št. 55265, izdala UE
Ljubljana. gnx‑231198
Tomšič Andrej, Ulica Trinka Zamejskega
18, Solkan, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001506762, reg. št. 42752.
gnk‑231461
Tratnjek Martina, Ravenska cesta 89,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001605382, izdala UE Murska Sobota.
gng‑231140
Trdan Luka, Linhartova cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002137274, reg. št. 245255, izdala UE
Ljubljana. gnm‑231184
Tuškej Urška, Podutiška cesta 172/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1707834, reg. št. 257593, izdala UE
Ljubljana. gno‑231507
Udovč Henrik, Vrhovci cesta X 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000967892, reg. št. 6153, izdala UE
Logatec. gnn‑231508
Urbič Danijel, Gasilska cesta 41, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE D1 D
F G H - I duplikat, št. S 001561067, reg. št.
23815, izdala UE Kranj. gnp‑231531
Užmah Navenka, Obrtna cesta 7,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000833171, izdala UE Celje. gno‑231132
Vahčič Ivan, Ziherlova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001351443, reg. št. 231019, izdala UE
Ljubljana. gng‑231165
Vantur Marjanca, Nahlikova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001867338, reg. št. 261781, izdala UE
Ljubljana. gni‑231513
Vencelj Tomaž, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002234063, reg. št. 187696, izdala UE
Ljubljana. gnb‑231170

Verhnjak Petra, Gortina 31, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/
h BGH, št. S002017997, reg. št. 7512.
gnh‑231514
Vidović Rajko, Cankarjeva ulica 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S 001754276, izdala UE Nova
Gorica. gno‑231157
Vidrih Jože, Koglo 11, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S001979180. gnz‑231496
Zevnik Barbara, Gregorčičeva ulica
21/a�������������������������������������
, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001874671, reg. št. 116681,
izdala UE Maribor. gng‑231465
Ziherl kristina, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001920548, reg. št. 264981, izdala
UE Ljubljana. gnv‑231175
Zupanc Rok, Zgornje Gameljne 61,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001165495, reg. št. 218327,
izdala UE Ljubljana. gng‑231515
Žnidaršič Rok, Zagorica 49, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S001591998, reg. št. 24172,
izdala UE Grosuplje. gnp‑231331
Žunkovič Denis, Bevkova ulica 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50 km/h BGH, št. S 001974824, reg. št.
128008, izdala UE Maribor. gnl‑231460

Zavarovalne police preklicujejo
ADRIATIC SLOVENICA d.d., Novi trg
1, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
1-CP/03 008614;��������������������������
SE-ŽI-95 15034 in 15035;
Z3 568718 in 640197 ter zeleni karti št.
1293237 in 1226599, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gns‑231557
Assistance CORIS d.o.o. preklicuje
police zdravstvenega zavarovanja v tujini
z asistenco CORIS: 303378, 313438,
316169, 316170, 317677, 317678, 317680,
333005, 343642, 347759, in serija polic
355761 – 355780. Skupno število – 30 polic.
Ob-22822/06
Bubnič Tina, Glinškova ulica 23,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 389803,
izdala zavarovalnica TILIA d.d. gnb‑231195
Hočevar Dejan, Šuštarjeva kolonija 12,
Trbovlje, zavarovalno polico, št. 11.060.977
- izdana na ime Asima Hočevar dne 18. 5.
2005, izdala zavarovalnica Grawe d.d.
gns‑231211
Knap Helena, Ob žici 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40354934, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnb‑231445
KORINITA d.o.o., Latkova vas 94,
Prebold, zavarovalno polico, št. 607-4113525
in št. 607-4113526, izdala zavarovalnica
Maribor d.d. gnh‑231439
Zagoršek
Robert,
Čagone
31,
Cerkvenjak, zavarovalno polico, št. 420103,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m767
Zakrajšek Tomaž, Kolovrat 17a, Izlake,
zavarovalno polico, št. 877927, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk‑231561
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva 3, Maribor, zavarovalno polico,
št. 602-0738223, 604-0313806, 6050009304, 605-0009305, 605-0009306,
605-0009311 in št. 607-2946705, izdala
zavarovalnica Maribor d.d. gnp‑231281
Zorin Dušan, Gubčeva ulica 1,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 00101857700, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. m768
Zupanc Lucija, Na vasi 24, Šenčur,
zavarovalno polico, št. 283477, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnn‑231208
Zvonar Bojan, Hrastovec 136, Zavrč,
zavarovalno polico, št. 25357, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m759
Žunkovič Denis, Bevkova ulica 1, Maribor,
zavarovalno polico, št. 06101142131, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. m770

Spričevala preklicujejo
Atar Silva, Kamnogoriška ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 3.in 4. letnika, Srednje
vzgojiteljske šole Maribor, izdano leta 1979.
m761
Bamburač
Peter,
Runkova
ulica
22, Ljubljana, indeks, št. 32005812,
Naravoslovnotehniška fakulteta leto izdaje
2000/01. gne‑231521
Benčič Bonja, Jurovski Dol 70A, Jurovski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu OŠ
Jakobski Dol, izdano leta 1984. m771
Bergant Katja, Topniška ulica 64,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazija Ledina, izdano leta 2006.
gnb‑231520
Blažič Luka, Gorenjesavska cesta
24, Kranj, obvestilo o uspehu pri maturi
Tehniške Gimnazije v Kranju, izdano leta
2006. gnj‑231562
Brečko Mateja, Marija Gradec 82, Laško,
spričevalo 1. in 2. razred Osnovne šole
Primoža Trubarja, izdano leta 2000/01 in
2001/02. gnm‑231559
Čubrilović Dijana, Ulica bratov Škofov
2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani. gnh‑231568
Djuričić Zlatko, Kocbekova cesta 36,
3202 Ljubečna, spričevalo 3. letnika SEŠ
Celje, izdano leta 1999. gnd‑231543
Djuričić Zlatko, Kocbekova cesta 36,
3202 Ljubečna, spričevalo 4. letnika SEŠ
Celje, izdano leta 2000. gnb‑231545
Djuričić Zlatko, Kocbekova cesta 36,
3202 Ljubečna, maturitetno spričevalo
SEŠ Celje - izdal RIC, izdano leta 2000.
gng‑231544
Dovgan Domen, Juričeva ulica 42,
Ljubljana, spričevalo 3. letnik, Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1998. gnc‑231194
Dremelj Katja, Maistrova ulica 10, Litija,
spričevalo o poklicni maturi Srednje upravne
administrativne šole, izdano leta 2002.
gns‑231553
Hren Melita, Kolodvorska 27, Pivka,
spričevalo Poklicna matura Srednje šole
Srečka Kosovela, podjetniško poslovanje poslovni tehnik. gnv‑231450
Knaus Andrej, Markovce 42, Šalovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
kmetijska šola Rakičan, izdano leta 1993.
gnt‑231552
Korošec Silva, Koroška 18, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnik Gimnazije Ljutomer,
izdano leta 1977/1978. m760
Kos Jasna, Gorenje Vrhpolje 89,
Šentjernej, indeks, št. 20030230, Pravna
fakulteta leto izdaje 2003. gnt‑231452
Kovač Marko, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, indeks, št. 97105083, Biotehniška
fakulteta leto izdaje 2005/06. gnv‑231425
Kumpuš Andrej, Radvanjska cesta
14B, Maribor, spričevalo 4.letnika Srednje

Št.

trgovske šole Maribor, izdano leta
2003/2004. m763
Lasnik Andreja, Javornik 60, Ravne na
Koroškem, Letno spričevalo, obvestilo o
uspehu pri maturi in maturitetno spričevalo
izdano na Gimnaziji Ravne leta 2006.
gnx‑231448
Meško Barbka, Sveti Tomaž 10, Ormož,
indeks, št. 71139163, Pravna fakulteta
Maribor. m766
Mohar Jan, Obrtniška 8, Koper Capodistria, spričevalo 5. letnik SEPŠ
Koper. gnw‑231574
Mustafič Fikret, Iztokova 22, Maribor,
spričevalo in zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole MB, izdano leta 1980. m764
Novak Ana, Glavičeva 5, Mengeš,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2003 in 2004. gng‑231440
Petrovčič
Simon,
Zalarjeva
21,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja trgovska šola, izdano leta 1999.
gnl‑231210
Pitamic Peter, Koroška cesta 122,
Maribor, indeks, št. 93595930, FERI v
Mariboru. m769
Rezar Miha, Kejžarjeva 37/a, Jesenice,
spričevalo 3. letnik Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2004/05. gnj‑231212
Rožič Cveto, Ulica Janeza Šmida 15,
Jesenice, spričevalo 8. razred Osnovne šole
Koroška Bela. gnw‑231449
Runovec Barbara, Cesta 4. julija 60/a,
Krško, maturitetno spričevalo Ekonomska
srednja šola Brežice, izdano leta 2000.
gny‑231447
Rupnik Aljoša, Gorska pot 13, Idrija,
diplomo Srednje šole za strojništvo, izdano
leta 1990. gnr‑231204
Savšek Andreja, Ulica prvoborcev
27, Zagorje ob Savi, diplomo Zasavkega
srednjega šolskega centra Miha Marinko za
smer poslovno finančna dejavnost ekonomski
tehnik, izdano 1986. gnz‑231446
Skaza Anže, Nova Cerkev 73, Nova
Cerkev, spričevalo 3. letnika Poslovno
komercialne šole Celje, poklic poslovni
tehnik, izdano leta 2004. gnj‑231437
Skaza Anže, Nova Cerkev 73, Nova
Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovno
komercialne
šole
Celje,
poklic poslovni tajnik, izdano leta 2004.
gnk‑231436
Skaza Anže, Nova Cerkev 73, Nova
Cerkev, obvestilo o uspehu pri zaključnem
izpitu Poslovno komercialne šole Celje,
izdano leta 2004. gni‑231438
Svetina Marina, Senožeče 89, Senožeče,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Izola, izdano leta 1977. gnd‑231522
Svetina Marina, Senožeče 89, Senožeče,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Nova Gorica, izdano leta 1978, izdano na
ime Mankoč Marina. gng‑231523
Šarić Samir, Vas 15, Vrhnika, maturitetno
spričevalo Srednja poklicna in strokovna šola
Ljubljana, izdano leta 2005. gnu‑231426
Šobar Mojca, Kebetova 15, Ljubljana,
diplomo Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdana leta 1985. gnr‑231479
Uršič Dušan, Ljubljanska cesta 50a,
Postojna, diplomo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča Ljubljana, izdana leta 1985.
gnj‑231412
Vrčkovnik Danijel, Puntarska ulica 2,
Koper - Capodistria, indeks, št. 20201708,
Pravna fakulteta leto izdaje 2001.
gnc‑231519
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Ostale listine preklicujejo
Adamič Gregor, Šared 26/c, Izola - Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-2104-/04, s ser. št. 15845, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gnz‑231196
Adamič Gregor, Šared 26/c, Izola Isola, potrdilo za VHF GMDSS postajo s
serijsko št. 26292-251/2005, izdala uprava
RS za pomorstvo v Kopru dne 7.8.2006.
gny‑231197
Ahačič Tanja, Na Logu 20, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 21051031,
Fakulteta za družbene vede. gnf‑231191
Balažič Goran, Cven 15, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 93523706 in indeks
št. 93523706, Fakulteta za gradbeništvo - vs
promet. gnu‑231451
Breznik Ivan s.p., Grajska cesta 27,
Oplotnica, licence št. 10578 izdane 15. 10.
2003 in licence skupnosti št. 003136, obe z
veljavnostjo do 27. 7. 2006. gnu‑231551
Brusar Marijan, Repišče 2A, Zgornji
Leskovec, preklic potrdila o opravljalcu
gradbene mehanizacije št.724, izdane leta
1985 v Ptuju. m762
Čefarin Jernej, Delpinova ulica 18, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19398181,
Ekonomska fakulteta. gnm‑231434
Dabižljević Miki, Jurčkova cesta
165, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01-03-883/1-01�����������������
za vodni skuter Yamaha
���������
z
reg. oznako IZ 1982. gnm‑231459
Dimic Primož, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq‑231455
ECO TIM CORPORATION D.O.O.,
Krožna cesta 56, Koper - Capodistria,
delovna knjižica, izdana na ime Lahajnar
Peter, Beblerjeva 11, 6000 Koper.
gnu‑231555
ECO TIM CORPORATION D.O.O.,
Krožna cesta 56, Koper - Capodistria,
delovna knjižica, izdana na Tesič Slobodan,
Kodrova ulica 30, 1000 Ljubljana.
gnp‑231556
Fras Katarina, Lambergarjeva ulica 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gng‑231565
GEAPRODUKT
d.o.o.
Ljubljana,
Dolenjska c. 244, Ljubljana, licence št.
GEoo1404/00995 za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu za vozilo Iveco
150 E 24P z reg. oznako LJ 17-10X.
gni‑231213
Goršič Tomaž, Strunjan 145, Portorož
- Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-4034/99, s ser. št.
2033/99, izdala Upravna RS v Kopru dne
19. 5. 1999. gno‑231207
Goršič Tomaž, Strunjan 145, Portorož
- Portorose, potrdila za upravljanje z VHF
GMDSS postajo št. 26292-873/2004.
gnm‑231209
Grosek Manja, Ponikva 75a, Ponikva,
delovno knjižico. gnp‑231206
Halkić Irnes, Parmova ulica 44, Ljubljana,
delovno knjižico. gny‑231547
Herič Zvonko, Hrastje 79, Limbuš,
delovna knjižica št.10512 izdana leta 1997
v Mariboru. m765
Kokot Gašper, Črnova 29a, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 23050473 in indeks
št. 23050473, Fakulteta za strojništvo.
gnn‑231558
Košmrlj Nadja, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 21019216 in
indeks št. 21019216, Fakulteta za družbene
vede. gny‑231497
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Mauko Danilo, Dolenjska cesta 45/f,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp‑231181
Mušič Marko s.p., Testenova 47, Mengeš,
licence skupnosti št. 004116 za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu za vozilo
TAM 331T17 BLS z reg. oznako LJ B0-316,
izdana dne 12. 6. 2004 z veljavnostjo od
12. 6 .2004 do 15. 8. 2006. gnb‑231570
Nataše Srakar, Črešnjice 51, Cerklje ob
Krki, delovna knjižica št. 523383, izdano dne
11.2.2003. gnz‑231571
Okorn Denis, Cesta v Pregavor 14, Izola
- Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-1166, s ser. št. 14914,
izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnr‑231554
Pečar Drago s.p., Višnja vas 2, Vojnik,
izvod nacionalne licence št. 4314 za vozilo
Mercedes-Benz Actros 1843 LS, z reg.
oznako CE 12-93N, izdana na OZS dne 30.
12. 2003 in z veljavnostjo do 12. 12. 2007.
gne‑231567
Pokeržnik Zlatko s.p., Robindvor 110,
Dravograd, nacionalna licenca, št. 9941
izdano dne 5. 7. 2001 za vozilo TAM
130 T10BK z reg. oznako SG 99-31D.
gnd‑231443
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Popovič Dragi, Vanganelska 79/a,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gny‑231572
Prah Sebastjan, Kržišnikova ulica
10, Medvode, službeno izkaznico, št.
1243, Ministrstvo za zdravje - zdravstveni
inšpektorat. gnn‑231433
Pristov Roman, Čopova 1, Jesenice,
delovno knjižico. gnv‑231575
Recko Franc, Oplotniška cesta 2b,
Slovenske Konjice, delovno knjižico.
gnh‑231564
Remontmontaža d.d., Kidričeva 55, Škofja
Loka, delovnega dovoljenja št. 99289973127,
izdan na ime Musić Zehrudin, dne 29. 3.
2006, z veljavnostjo od 3. 4. 2006 do 31. 12.
2006. gnx‑231548
Remontmontaža d.d., Kidričeva 55, Škofja
Loka, delovnega dovoljenja št. 99289973135,
izdan na ime Dedić Sevad, dne 29. 3. 2006,
z veljavnostjo od 3. 4. 2006 do 31. 12. 2006.
gnw‑231549
Remontmontaža d.d., Kidričeva 55, Škofja
Loka, delovnega dovoljenja št. 99289973137,
izdan na ime Halilčević Husnija dne 29. 3.
2006, z veljavnostjo od 3. 4. 2006 do 31. 12.
2006. gnv‑231550

Stanko Anton, Pelinska ulica 38, Lendava
- Lendva, delovno knjižico. gnr‑231454
Strnad Klea, Cesta 54, Videm-Dobrepolje,
dijaško izkaznico, izdal Srednja šola za
gostinstvo in turizem. gnv‑231200
Štrasberger Matej, Stara Bučka 48,
Škocjan, delovna knjižica z reg. št. 44995
in s ser. št. 506581, izdana dne 16.1.2002.
gnx‑231573
Tomac Aleš, Savlje 37/d, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2286/00-98,��������������������������
�������������������������������������������
z ser. št. VČ - 0989/98,
izdala Uprava RS za pomorstvo. gnu‑231201
Tomac Aleš, Savlje 37/d, Ljubljana, potrdilo
o usposobljenosti za upravljanje z radijsko
postajo s številko 02/09-1624, izdano dne
7.6.2000 na Upravi RS za pomorstvo v Kopru.
gnd‑231293
Zahirović Lejla, Trg na Stavbah 12, Litija,
delovno knjižico. gnd‑231468
Žagavec Erna, Žmavčeva ulica 4/b,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 06040134,
Fakulteta za socialno delo. gnl‑231435
Židanik Jan, Gosposvetska 15, Kranj,
študentsko
izkaznico,
št.
30012539,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnt‑231527
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