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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Št. 110-1/05
Ob-37977/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Robert Oblak, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 3: Gorenjska – Ljubljana, Mlekarska ul. 13, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-88-06, faks 04/280-88-09, elektronska pošta: Robert.Oblak@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba elektro in strojne
opreme predorov Barnica in Tabor ter pokritih vkopov Rebrnice I in II na HC Razdrto
– Vipava Rebrnice.
II.2) Kraj izvedbe: HC Razdrto–Vipava;
Rebrnice.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.10.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,3.
II.4) Vrsta in obseg gradnje:
– elektro in strojna oprema predorov:
Barnica I=290 m, Tabor I=580 M,
– elektro in strojna oprema pokritih
vkopov: Rebrnice I. I=130 M, Rebrnice
II. I=320 M.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 1. 2006,
– gradnje: 1. 5. 2007.
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II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
dela se bodo financirala iz lastnih sredstev
investitorja DARS in kredita Republike
Italije.
II.9) Drugi podatki: objava javnega razpisa za oddajo del po odprtem postopku je
predvidena v januarju 2006. Oddaja del in
podpis pogodbe pa v marcu 2006. Izvedba elektro strojne opreme v pokritih vkopih
Rebrnice I. in II. se bo predvidoma pričela
v maju 2006, v predorih barnica in tabor pa
v maju 2007, potem ko bosta predora izdelana do te mere, da bo predvideno opremo
mogoče pričeti vgrajevati. Rok za izvedbo
del bo predvidoma 6 mesecev.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000774.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-37807/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Danilo Volgemut,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-76-04, faks 01/369-76-69, elektronska pošta: danilo.volgemut@gov.si, internetni naslov: www.mddsz.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: mag. Bojan Stanonik, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386-1-478-4314, faks +386-1-478-4380,
elektronska pošta: bojan.stanonik@gov.si,
internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: Tehnična pomoč - Upravljanje
in izvajanje programa ESS.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.22.40.00-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev: razpisuje se izvajanje podpornih storitev v
zvezi s koriščenjem sredstev strukturnih
skladov, in sicer na področju organizacije
poslovanja, priprave in vodenja razpisov,
finančnega poslovanja in administracije
za potrebe ministrstva.
Sklop št.: 1.
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.22.40.00-1.
2) Vrsta in obseg: razpisuje se izvajanje podpornih storitev v zvezi s koriščenjem sredstev strukturnih skladov in
sicer na področju organizacije poslovanja,
priprave in vodenja razpisov, finančnega
poslovanja in administracije za potrebe
ministrstva.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): 70 mio
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, Tehnična pomoč - ESS.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Ob-37867/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel.
+386/5/66-46-100, faks +386/5/62-71-602,
elektronska pošta: info@koper.si, internetni
naslov: www.koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj, kontaktna
oseba: Magda Serdinšek, Verdijeva 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-236,
faks +386/5/62-71-021, elektronska pošta:
agda.serdinsek@koper.si.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.32.20.00-3.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPC 64220.
II.2.3) Kategorija storitve 17.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zagotavljanje prehrane za potrebe Osnovne šole Koper v šolski kuhinji – dnevno
število obrokov na podlagi stanja v šol.l.
2005/2006: 683 malic za učence, 27 malic za zaposlene, 335 kosil za učence, 3
kosila za zaposlene, 177 popoldanskih
malic za učence.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: januar 2006.
II.5) Drugi podatki: pogoj pridobitve javnega naročila je, da ponudnik ustrezno opremi
kuhinjo z lastnimi sredstvi; vložena sredstva
v opremo se kompenzirajo z najemnino, ki jo
bo izbrani ponudnik plačeval za najem prostorov kuhinje, v kateri bo lahko nudil storitve
zagotavljanja prehrane tudi za zunanje uporabnike. javno naročilo se odda za obdobje
treh let, z začetkom 1. 9. 2006.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Mestna občina Koper

Javni razpisi
Blago
Št. 4/06

Ob-37919/05

Preklic
Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, preklicuje
objavo javnega naročila razkužila in sredstva za nego kože, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 112-113 z dne 16. 12. 2005,
Ob- 35069/05.
Vsi ponudniki, kateri so že prevzeli razpisno dokumentacijo bodo le-to po objavi
novega razpisa prejeli brezplačno.
Klinični center Ljubljana
Ob-37981/05
Razveljavitev
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo blaga po odprtem postopku
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43 z
dne 29. 4. 2005, Ob-11543/05. Oddaja naročila po odprtem postopku za izbiro dobavitelja za nakup 16 reznega računalniškega
tomografa.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 1/2.-21/06

Ob-37984/05

Razveljavitev
Naročnik Holding Slovenske železnice,
d.o.o. obvešča, da v javnem razpisu »Nabava rezervnih delov zavorne opreme železniških vozil«, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005, Ob-23289/05,
zahteve v razpisni dokumentaciji niso bile
opredeljene tako natančno, da bi bilo mogoče izbrati ustreznega ponudnika. Zato je
naročnik sprejel sklep o razveljavitvi javnega
naročila v celoti.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 6/06

Ob-37982/05

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu za nakup splošnih
prehrambenih izdelkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 2. 12. 2005,
Ob-33305/05, naročnik v skladu s 25. členom ZJN-1 podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb, in sicer:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 1. 2006 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2006
ob 12. uri, v seminarju številka 1, glavne
stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 7, Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
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Ob-37472/05
Popravek
V javnem naročilu »dobava posipnih materialov za potrebe zimske službe«, objavljenim dne 28. 10. 2005 v Uradnem listu RS
št. 95-96/2005, Ob-28794/05, se spremenijo
roki, in sicer tako, da pravilno glasijo:
– IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 1. 2006 do 9.
ure.
– IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 20. 1. 2006 ob 10. uri; DARS, d.d.,
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, kletna sejna soba.
DARS d.d.
Št. 430-327/2005/9
Ob-38158/05
Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo letnih in zimskih avtoplaščev, št.
430-327/2005, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005, Ob-34555/05,
se spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3) in
IV.3.7.2) objave tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43032705,
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: 19. 1. 2006 do 15.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Urad za finančne zadeve in javna naročila, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-38009/05
Popravek
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, objavlja v javnem
razpisu za oddajo naročila po odprtem postopku za blago »Analizator za biokemijske
preiskave z reagenti«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110, z dne 9. 12. 2005,
Ob-34447/05, popravek v točki III.2.1.3)
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
14. točka pravilno glasi:
Izjava, da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za vso dobavljeno in montirano opremo (sistem).

S strani proizvajalca pooblaščen servis
lahko zagotavlja ponudnik sam ali pa s podizvajalcem.
V primeru, da ponudnik sam zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen servis
mora predložiti vse dokumente iz 10. in
20. člena »Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe«.
V primeru, da ponudnik zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen servis s podizvajalcem mora:
podizvajalec predložiti dokumente, listine, potrdila in izjave za izpolnjevanje pogojev iz 1., 3. in 14. točke 11. oziroma 20.
člena »Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe«;
glavni izvajalec predložiti vse dokumente, listine, potrdila in izjave za izpolnjevanje
pogojev iz 10. in 20. člena »Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe« razen iz 14.
točke 11. oziroma 20. člena »Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe«.
Ponudnik mora v ponudbi navesti vse
podizvajalce (naziv in sedež podjetja ter odgovorno osebo).
Naročnik bo pogodbo sklenil z izbranim
ponudnikom (glavnim izvajalcem).
19. točka pravilno glasi:
CE certifikat s katerim izkazuje varnost,
kakovost in uporabnost ponujene opreme v
skladu s smernicami 98/79/EC.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-37664/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Emona Razvojni center za prehrano d.o.o., kontaktna oseba: Mihael Gajster, Kavčičeva ul. 72, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/584-26-55, faks
++386/1/584-26-08, elektronska pošta: mateja.vendramin@e-rcp.si, internetni naslov:
http://www.e-rcp.si/e-rcp/razpisiANGL.htm.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Emona Razvojni center za
prehrano d.o.o., kontaktna oseba: Mateja
Vendramin Pintar, Kavčičeva ul. 72, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/584-26-55,
faks ++386/1/584-26-08, elektronska pošta:
mateja.vendramin@e-rcp.si, internetni naslov:
http://www.e-rcp.si/e-rcp/razpisiANGL.htm.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Emona Razvojni center za
prehrano d.o.o., kontaktna oseba: Mateja
Vendramin Pintar, Kavčičeva ul. 72, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/584-26-55,
faks ++386/1/584-26-08, elektronska pošta:
mateja.vendramin@e-rcp.si, internetni naslov:
http://www.e-rcp.si/e-rcp/razpisiANGL.htm.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Emona Razvojni center za prehrano d.o.o., kontaktna
oseba: Mateja Vendramin Pintar, Kavčičeva
ul. 72, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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: nabava laboratorijske
opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava laboratorijske opreme za Razvojni center za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenija – Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 33.00.00.00-0, dopolnilni besednjak:
medicinska in laboratorijska oprema, optični in precizni instrumenti, ure, farmacevtski in sorodni medicinski materiali; dodatni predmeti, glavni besednjak:
33.25.32.20-6, dopolnilni besednjak: kromatografija; dodatni predmeti: glavni besednjak: 33.11.40.00-2, dopolnilni besednjak:
spektroskopija; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 74.54.20.00-0, dopolnilni besednjak: usposabljanje osebja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: Oprema za kromatografijo in
pripadajoči instrumenti;
Sklop št. 2: Oprema za spektroskopijo in
pripadajoči instrumenti.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.00.00.00-0,
dopolnilni
besednjak:
medicinska in laboratorijska oprema,
optični in precizni instrumenti, ure, farmacevtski in sorodni medicinski materiali; dodatni predmeti, glavni besednjak:
33.25.32.20-6, dopolnilni besednjak: kromatografija; dodatni predmeti, glavni besednjak: 33.11.40.00-2, dopolnilni besednjak:
spektroskopija; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 74.54.20.00-0, dopolnilni besednjak: usposabljanje osebja.
2) Kratek opis: nabava laboratorijske
opreme.
3) Obseg ali količina:
Sklop Opis
Količina
1
Oprema za kromatografijo
in pripadajoči instrumenti
6
2
Oprema za spektroskopijo
in pripadajoči instrumenti
4
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava, inštalacija in usposabljanje izvedeno v 40. dneh po podpisu pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, oba sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
laboratorijske opreme v dveh lotih (skupno
10 kosov) z informacijami o instalaciji in
usposabljanju je na voljo v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije; opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: ponudniki naj sledijo navodilom tehničnih specifikacij. Odstopanja niso
sprejemljiva.
II.3) Trajanje javnega: rok za zaključek
naročila je 40 dni po podpisu pogodbe, z
enoletno garancijsko dobo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– razpisna garancija: ponudniki morajo
skupaj s ponudbo predložiti razpisno garancijo v višini 1% cene za vse ponujene sklope. Ta garancija bo po končanem postopku
razpisa vrnjena neuspešnim ponudnikom,
uspešnemu ponudniku(-kom) pa potem, ko
bodo pogodbo podpisale vse stranke. Razpisna garancija bo unovčena, če ponudnik
ne bo izpolnil obveznosti, ki so navedene v
njegovi ponudbi;
– izvedbena garancija: izbrani ponudnik bo
moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo
za izvedbo v višini 10% pogodbene cene izražene v evrih. Rok za predložitev garancije za
izvedbo je največ 30 dni po prejemu pogodbe,
podpisane s strani pogodbenika. Če izbrani
ponudnik ne predloži te garancije v zahteva-

nem roku bo pogodba neveljavna. Pripravljena bo nova pogodba in poslana ponudniku, ki
je predložil naslednjo ekonomsko najugodnejšo in tehnično ustrezno ponudbo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– plačilo bo izvedeno v evrih za tuje ponudnike in v nacionalni valuti za slovenske
ponudnike;
– plačila bo odobril in izvedel Emona Razvojni center za prehrano d.o.o., Kavčičeva
ul. 72, 1000 Ljubljana, Slovenija;
– v primeru sklenitve pogodbe s slovenskimi ponudniki bo plačilo izvedeno v nacionalni valuti ekvivalentno nakupni vrednosti
evra Banke Slovenije na dan pred izvršitvijo
plačila na ponudnikov transakcijski račun.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če je ponudnik združeno podjetje ali konzorcij dveh ali več oseb, so vsi
dolžni izpolniti pogodbene pogoje v skladu
z zakoni države naročnika po načelu vsi za
enega, eden za vse. Na naročnikovo zahtevo so dolžni imenovati predstavnika, in ga
pooblastiti, da zastopa združeno podjetje ali
konzorcij. Sestava združenega podjetja ali
konzorcija se brez naročnikovega pisnega
privoljenja ne sme spremeniti.
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:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljeni, ali
določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
Vsak od ponudnikov mora predložiti pisna dokazila v skladu z zakonskimi določili
države, v kateri je ustanovljen, da se ne uvršča v nobeno zgoraj naštetih kategorij.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpis iz sodnega registra oziroma
Priglasitveni list, ki dokazuje, da so prijavitelji
registrirani po zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izkaz o poslova-
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nju firme za obdobje zadnjih treh let (2002,
2003, 2004).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opis usposobljenosti firme z
referencami na vsebinsko podobnih projektih. Opis naj bo v obliki predpisani v razpisni
dokumentaciji. Informacije o vsaj dveh vsebinsko podobnih projektih morajo biti priložene ponudbi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka razpisa
SI2003/004-938-15.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2006 do 10. ure
po lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranja ponudb se lahko udeleži le en predstavnik ponudnika, ki
mora predati poverilnico zastopnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2006
ob 11. uri po lokalnem času; Emona Razvojni center za prehrano d.o.o. Kavčičeva ul.
72, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da;
a) Nacionalni program Phare 2003 – Krepitev izbranih tehnoloških centrov;
b) Finančni sporazum – Memorandum
med Republiko Slovenijo in Evropska komisijo 2003.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko postavijo dodatna vprašanja glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji v
pisni obliki najkasneje 16 dni pred rokom
za oddajo ponudb, pri čemer se morajo sklicevati na referenčno številko in na naslov
predmeta (nacionalni program phare 2003
– krepitev izbranih tehnoloških centrov). Odgovori na vsa prejeta dodatna vprašanja
glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji bodo najpozneje 6 dni pred rokom
za oddajo ponudb dostopni na spletni strani
iz I.1) točke objave. Po temu roku dodatna
pojasnila ne bodo možna.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2005.
Emona
Razvojni center za prehrano d.o.o.
Ob-37663/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the contracting authority: Emona Razvojni center za
prehrano d.o.o., for the attention of: Mr. Mihael Gajster, Kavčičeva ul. 72, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone ++386/1/584-26-55,
fax ++386/1/584-26-08, electronic mail: mateja.vendramin@e-rcp.si, internet address:
http://www.e-rcp.si/e-rcp/razpisiANGL.htm.
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I.2) Address from which further information can be obtained: Emona Razvojni center za prehrano d.o.o., for the attention of: Ms. Mateja Vendramin Pintar,
Kavčičeva ul. 72, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone ++386/1/584-26-55, fax
++386/1/584-26-08, electronic mail: mateja.vendramin@e-rcp.si, internet address:
http://www.e-rcp.si/e-rcp/razpisiANGL.htm.
I.3) Address from which documentation may be obtained: Emona Razvojni center za prehrano d.o.o., for the attention of: Ms. Mateja Vendramin Pintar,
Kavčičeva ul. 72, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone ++386/1/584-26-55, fax
++386/1/584-26-08, electronic mail: mateja.vendramin@e-rcp.si, internet address:
http://www.e-rcp.si/e-rcp/razpisiANGL.htm.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: Emona Razvojni
center za prehrano d.o.o., for the attention
of: Ms. Mateja Vendramin Pintar, Kavčičeva
ul. 72, 1000 Ljubljana, Slovenia.
I.5) Type of contracting authority: other.
II.1.2) Type of supplies contract: purchase.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Supply of laboratory equipment.
II.1.6) Description/object of the contract:
Supply of laboratory equipment for Nutrition
research and development centre.
II.1.7) Site or location of works, place
of delivery or performance: Slovenia –
Ljubljana.
NUTS code: SI00
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.00.00.00-0 Supplementary vocabulary:
Medical and laboratory devices, optical and
precision devices, watches and clocks, pharmaceuticals and related medical consumables; additional objects, main vocabulary:
33.25.32.20-6, Supplementary vocabulary:
Chromatograph; additional objects, main
vocabulary: 33.11.40.00-2, Supplementary
vocabulary: Spectroscopy devices; additional objects, main vocabulary: 74.54.20.00-0,
Supplementary vocabulary: Personnel-training services.
II.1.9) Division into lots: yes.
LOT No 1 – Chromatography and belonging equipment
LOT No 2 – Spectroscopy and belonging
equipment
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.00.00.00-0, Supplementary vocabulary:
Medical and laboratory devices, optical and
precision devices, watches and clocks, pharmaceuticals and related medical consumables; additional objects, main vocabulary:
33.25.32.20-6, Supplementary vocabulary:
Chromatograph; additional objects, main
vocabulary: 33.11.40.00-2, Supplementary
vocabulary: Spectroscopy devices additional objects, main vocabulary: 74.54.20.00-0,
Supplementary vocabulary:Personnel-training services.
2) Short description: Supply of laboratory
equipment.
3) Scope or quantity:
Lot No

Description

Lot 1

Chromatography
and belonging equipment
Spectroscopy and
belonging equipment

Lot 2

Quantity

6
4

4) Indication about different starting/delivery date: Equipment must be delivered,
installed and put in operation 40 days after
the signature of the contract.
Tenders may be submitted for: one lot,
both lots.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: The description of laboratory equipment under 2
lots (10 pieces all together) with information
on installation and training is available in
the Technical Specifications of the Tender
Dossier.
II.2.2) Options; Description and time
when they may be exercised: The tenderers
are expected to follow instructions provided
in the Technical Specifications. No variant
solutions are allowed.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: Time limit for completion
– 40 days after signature of the contract;
warranty one year.
III.1.1) Deposits and guarantees required:
– tender guarantee: Tenderers must provide a tender guarantee of 1% of their tender price when submitting their tender. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful tenderer upon signature of the contract by all
parties. This guarantee will be called upon
if the tenderer does not fulfil all obligations
stated in its tender;
– performance guarantee: The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the amount
of the contract at the signing of the contract.
This guarantee must be provided no later
than 30 days after the tenderer receives the
contract signed by the Contracting Authority.
If the selected tenderer fails to provide such
a guarantee within this period, the contract
will be void and a new contract may be
drawn up and sent to the tenderer which has
submitted the next best compliant tender.
III.1.2) Main terms of financing and payment and/or reference to the relevant provisions:
Payments shall be made in euro for foreign Contractors and in national currency for
Slovenian Contractors.
Payments shall be authorised and made
by Emona Razvojni center za prehrano
d.o.o, Kavčičeva ul. 72, 1000 Ljubljana,
Slovenia.
In the case a contract with the Slovenian
suppliers the payment shall be made in SIT
on the basis of the equivalent value of the
buying rate of EURO of the Bank of Slovenia
on the day preceding payment to the supplier’s account number.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded: If
the Contractor is a joint venture or consortium of two or more persons, all such persons
shall be jointly and severally bound to fulfil
the terms of the contract according to the
law of the state of the Contracting Authority
and shall, at the request of the Contracting
Authority, designate one of such persons to
act as leader with authority to bind the joint
venture or consortium. The composition of
the joint venture or consortium shall not be
altered without the prior consent in writing of
the Contracting Authority.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier

or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, financial and technical
capacity required:
Any supplier may be disqualified who:
a) is bankrupt or being wound up, are
having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
b) has been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata;
c) has been guilty of grave professional
misconduct proven by any means which the
Contracting Authority can justify;
d) has not fulfilled obligations relating
to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance
with the legal provisions of the country in
which they are established or with those of
the country of the Contracting Authority or
those of the country where the contract is to
be performed;
e) has been the subject of a judgment
which has the force of res judicata for fraud,
corruption, involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental
to the Communities’ financial interests;
f) following another procurement procedure or grant award procedure financed by
the Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
Each tenderer must, according to the law
of the country in which he is established,
submit a proof in writing that he does not
rank among mentioned categories.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: Extract from the Register of companies issued by a competent judicial or
legal authority of the country in which it is
established.
III.2.1.2) Economic and financial capacity
– means of proof required: A statement of
the firm’s overall turnover for the last three
years (2002, 2003, 2004).
III.2.1.3) Technical capacity – means
of proof required: A description of the
firm's qualifications with reference to
projects of similar nature and the same
scope. The description needs to follow
the format attached to the Tender Dossier.
The information on major relevant projects
related to this contract (at least 2) must be
submitted in the offer.
III.3.1) Is provision of the service reserved to a specific profession: no.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualifications of the personnel responsible for execution of the contract: no.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.1) Have candidates already been
selected: no.
IV.1.2) Justification for the choice of accelerated procedure: not applicable.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed to
the file by the contracting authority: Ref.No.:
SI2003/004-938-15.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents:
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Currency: EURO.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders:
20. 2. 2006, 10 a.m. local time.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: until
090 days from the deadline stated for receipt of tenders.
IV 3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: Only one
representative of bidders with written authorization.
IV.3.7.2) Date, time and place: 20. 2.
2006, 11 a.m. local time; Emona Razvojni
center za prehrano d.o.o, Kavčičeva ul. 72,
1000 Ljubljana, Slovenia.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme financed by EU funds:
yes; 2003 National programme for Slovenia
a) Programme
Phare National programme 2003 – Consolidation of selected technology centres;
b) Financing
Financial Agreement – Memorandum between Republic of Slovenia and European
Commission 2003.
VI.4) Additional information: Tenderers
can submit additional questions concerning
technical specifications and other conditions
of tender in writing at least 16 days before
the deadline for submission of tenders. They
must refer to the tender reference number
and name of the subject (Phare National
programme 2003 – Consolidation of selected technology centres). The answers on all
submitted questions will be announced at
least 6 days before the deadline for submission of tenders on the web page as in I.1)
of this notice. After that there will be no possibility for additional explanations.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29. 12. 2005.
Emona
Razvojni center za prehrano d.o.o.
Ob-37896/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod IRCOU Industrijsko razvojni center za
usnjarsko in obutveno industrijo, kontaktna
oseba: Klemen Pibernik, Savska loka 21,
4000 Kranj, Slovenija, tel. +386/31/669-310,
faks +386/4/515-83-70, elektronska pošta:
ircou@zavod-ircou.si, internetni naslov:
www.zavod-ircou.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod IRCOU, kontaktna
oseba: Klemen Pibernik, Strojarska ulica 2,
4226 Žiri, Slovenija, tel. +386/31/669-310,
faks +386/4/515-83-70, elektronska pošta:
ircou@zavod-ircou.si, internetni naslov:
www.zavod-ircou.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod IRCOU, kontaktna oseba: Klemen Pibernik, Strojarska ulica 2,
4226 Žiri, Slovenija, tel. +386/31/669-310,
faks +386/4/515-83-70, elektronska pošta:
ircou@zavod-ircou.si, internetni naslov:
www.zavod-ircou.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod IRCOU, kontaktna oseba: Klemen Pibernik,
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.

+386/31/669-310, faks +386/4/515-83-70,
elektronska pošta: ircou@zavod-ircou.si,
internetni naslov: www.zavod-ircou.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava laboratorijske opreme in CAD/CAM sistema za tehnološki center za slovensko obutveno industrijo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
namen javnega naročila je nabava različne
laboratorijske in CAD/CAM programske
opreme s ciljem nadgradnje obstoječega
laboratorija zavoda IRCOU. Naročilo obsega opremo v 7 sklopih, in sicer:
– sklop 1: laboratorijska oprema,
– sklop 2: klimatska komora,
– sklop 3: CAD/CAM podplati,
– sklop 4: CAD/CAM za design obutve,
– sklop 5: CAD/CAM kopita,
– sklop 6: CAD/CAM obutev,
– sklop 7: računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.20.00.00; glavni besednjak, dodatni predmeti: 29.00.00.00, 30.23.00.00,
30.24.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.00.00.00.
2) Kratek opis: laboratorijska oprema za
tehnološki center za obutveno industrijo.
3) Obseg ali količina: 17 različnih artikov
vključno z usposabljanjem.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 84 dni po podpisu pogodbe.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.00.00.00.
2) Kratek opis: klimatska komora.
3) Obseg ali količina: 1.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 84 dni po podpisu pogodbe.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00.
2) Kratek opis: CAD/CAM za podplata.
3) Obseg ali količina: 1.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00.
2) Kratek opis: CAD/CAM za design obutve.
3) Obseg ali količina: 1.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 35 dni po odpisu pogodbe.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00.
2) Kratek opis: CAD/CAM za kopita.
3) Obseg ali količina: 1.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 35 dni po odpisu pogodbe.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00.
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2) Kratek opis: CAD/CAM za obutev.
3) Obseg ali količina: 1.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 35 dni po odpisu pogodbe.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00.
2) Kratek opis: računalniška oprema.
3) Obseg ali količina: 3.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 28 dni po odpisu pogodbe.
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: 8 sklopov, brez opcij; sklop 1: 17 artikov, sklop 2
– 6: 1 artikel na sklop, sklop 7: 2 artikla.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– sklop 1, 2: 84 dni od podpisa
pogodbe,
– sklop 3-6: 35 dni od podpisa
pogodbe,
– sklop 7: 28 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe – 1% od
vrednosti ponudbe (Sklop 1-7);
– garancija za zavarovanje predplačila
– 60% pogodbene vrednosti (Sklop 1-2);
– garancija za kvalitetno izvedbo dobave
– 10% pogodbene vrednosti (Sklop 1-7);
– garancija za zavarovanje predplačila
za garancijsko dobo – 10% pogodbene vrednosti (Sklop 1-7).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s Splošnimi in posebnimi pogoji za dobavo
blaga financirano s sredstvi EU.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da se nahaja v
nobeni izmed položajev navedenih v poglavju 2.3.3. Practical Guide to contracts
procedures financed by the general budget
of the European Communities in the context
of external actions.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: min. celotni
prihodki za leto 2004 posameznega ponudnika morajo presegati 3-kratnik njegove
ponudbene vrednosti na tem razpisu., ki se
dokaže s prilogo: kopija bilanca prihodkov in
odhodkov za leto 2004 ali izjava banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: minimalno 5 referenčnih
projektov in/ali dobav podobne opreme EU
proizvajalcem, oblikovalcem trgovcem ali
podobnim tehnološkim centrom v EU., ki se
dokaže s priloženo listo referenc.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik: SI
2003/004-938-15/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 1. 2006, 16 dni
pred rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: uradni zastopniki ponudnika in/ali osebe, ki se izkaže s pooblastilom uradnega zastopnika ponudnika.
VI.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 13. uri; Zavod IRCUO, Strojarska ulica
2, 4226 Žiri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Naslov projekta: “Visokotehnološki
zaščitni in vojaški čevej”; Program: PHARE
SI 2003/004-938-15/04.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006; po objavi v evropskem
uradnem listu.
Zavod IRCOU
Industrijsko razvojni center
za usnjarsko in obutveno industrijo
Ob-37897/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the
contracting authority: Zavod IRCUO,
for the attention of: Mr Klemen Pibernik, Savska loka 21, 4000 Kranj, Slovenia, telephone +386/31/669-310, fax
+386/4/201-46-29, +386/4/515-83-70, electronic mail: ircuo@zavod-ircuo.si, internet
address: www.zavod-ircuo.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: Zavod IRCUO,
for the attention of: Mr Klemen Pibernik, Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenia, telephone +386/31/669-310, fax
+ 386/4/201-46-29, +386/4/515-83-70, electronic mail: ircou@zavod-ircuo.si, internet
address: www.zavod-ircuo.si.
I.3) Address from which documentation may be obtained: Zavod IRCUO,
for the attention of: Mr Klemen Pibernik, Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenia, telephone +386/31/669-310, fax
+386/4/201-46-29, +386/4/515-83-70, electronic mail: ircuo@zavod-ircuo.si, internet
address: www.zavod-ircuo.si.
I.4) Address to which tenders/requests to participate must be sent: Zavod
IRCUO, for the attention of: Mr Klemen
Pibernik, Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenia, telephone +386/31/669-310, fax
+386/4/201-46-29, +386/4/515-83-70, electronic mail: ircuo@zavod-ircuo.si, internet
address: www.zavod-ircuo.si.
I.5) Type of contracting authority: other.
II.1.2) Type of supplies contract: purchase.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by the contracting authority: SI
2003/004-938-15/04.
II.1.6) Description/object of the contract:
the purpose of the contract is to purchase different equipment and CAD/CAM
software in order to upgrade the existing
laboratory of Slovene technological centre for shoe industry in 7 lots:
– Lot 1: Laboratory Equipment,
– Lot 2: Climatic Chamber,
– Lot 3: Cad/ Cam Soles,
– Lot 4: Cad/ Cam Shoe Design,
– Lot 5: Cad/ Cam Lasts,
– Lot 6: Cad/ Cam Shoes,
– Lot 7: Hardware.
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II.1.7) Site or location of works, place
of delivery or performance: Zavod IRCOU,
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenia.
NUTS code: SI00.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary: main vocabulary, main object:
30.20.00.00; main vocabulary, additional objects: 29.00.00.00, 30.23.00.00,
30.24.00.00.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): n.a.
II.1.9) Division into lots: yes.
Lot No 1
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
29.00.00.00.
2) Short description: laboratory equipment for technological centre for Slovene
shoe industry.
3) Scope or quantity: 17 different articles
+ training.
4) Indication about different starting/delivery date: Lot 1: period in days 84 (from the
award of the contract).
Lot No 2
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
29.00.00.00.
2) Short description: climatic chamber
for conditioning.
3) Scope or quantity: 1 article.
4) Indication about different starting/delivery date: Lot 2: period in days 84 (from the
award of the contract).
Lot No 3
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
30.24.00.00.
2) Short description: CAD/CAM for soles.
3) Scope or quantity: 1.
4) Indication about different starting/delivery date: Lot 3: period in days 35 (from the
award of the contract).
Lot No 4
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
30.24.00.00.
2) Short description: CAD/CAM for shoe
design.
3) Scope or quantity: 1.
4) Indication about different starting/delivery date: Lot 4: period in days 35 (from the
award of the contract).
Lot No 5
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
30.24.00.00.
2) Short description: CAD/CAM for lasts.
3) Scope or quantity: 1.
4) Indication about different starting/delivery date: Lot 5: period in days 35 (from the
award of the contract).
Lot No 6
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
30.24.00.00.
2) Short description: CAD/CAM for
shoe.
3) Scope or quantity: 1.
4) Indication about different starting/delivery date: Lot 6: period in days 35 (from the
award of the contract).
Lot No 7
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
30.20.00.00.
2) Short description: hardware.

3) Scope or quantity: 3.
4) Indication about different starting/delivery date: Lot 7: period in days 28 (from the
award of the contract).
Tenders may be submitted for: one lot,
several lots, all lots.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: 7 lots, no
options, Lot 1: 17 articles, Lot 2 – 6: 1 article
per lot, lot 7: 2 articles.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion:
Lot 1, 2: period in days 84 (from the
award of the contract);
Lot 3-6: period in days 35 (from the
award of the contract);
Lot 7-8: period in days 28 (from the
award of the contract).
III.1.1) Deposits and guarantees required:
– tender guarantee – 1% of the offered
tender price (for Lot 1-7);
– pre-financing guarantees – 60% advance payment of the contract value (for
Lot 1-2);
– performance guarantees – 10% of the
contract value (for Lot 1-7);
– pre-financing guarantee – 10% of the
contract value to secure balance payment
(for lot 1-7).
III.1.2) Main terms of financing and
payment and/or reference to the relevant
provisions: as per General and Special conditions for supply contracts financed by the
European Community.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded:
no special derogation from General Conditions.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, financial and technical
capacity required:
Minimum economic and financial requirements: minimum turn over in 2004 of the
contractor shall exceed 3 times the value of
the proposed tender.
Minimum technical requirement: minimum 5 reference projects and/or supply of
similar equipment to EU shoe production/
design/ retail market leaders or similar technological centers in EU.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: a statement to the effect that they
are not in any of the situations listed in section 2.3.3 of the Practical Guide to contracts
procedures financed by the general budget
of the European Communities in the context
of external actions.
III.2.1.2) Economic and financial capacity
– means of proof required: copy of balance
sheet for 2004 or bank credit statement on
the turn over in 2004.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: reference list.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.1) Have candidates already been
selected: no.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the file by the contracting authority:
SI2003/004-938-15.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until: 28. 1. 2006.
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Terms and method of payment: not applicable.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 13. 2. 2006 at 12:00
hrs local time.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV 3.7.1) Persons authorised to be present at the opening of tenders: legal representative of the tenderer. For other persons
– letter of authorization issued by legal representative.
IV.3.7.2) Date, time and place: 13. 2.
2006 at 13:00 hrs local time; Zavod IRCOU,
Location Žiri, Strojarska ulica 2, 4226 Žiri,
Slovenia.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a project/programme financed by EU funds: yes;
Project Title: “HIGH TECH MULTIFUNCTIONAL SAFETY AND MILITARY SHOE”:
a) Programme: PHARE,
b) Financing: SI 2003/004-938-15/04.
VI.5) Date of dispatch of this notice
20. 12. 2005.
Zavod IRCUO
Ob-37442/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Slavica Heric, Rakičan, Ulica dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/512-31-15, faks 02/521-10-07, elektronska pošta: astepanovic@gmail.com,
internetni naslov: www.sb-ms.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-10/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski aparati po sklopih:
1. sklop: anestezijski prevozni aparat
z monitoringom – 1 komad,
2. sklop: prenosni monitor z defibrilatorjem – 5 komadov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: anestezijski prevozni aparat z
monitoringom – 1 komad,
2. sklop: prenosni monitor z defibrilatorjem – 5 komadov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava banke, da bo ponudniku izdala nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo ponudnik
predložil naročniku s podpisom zapisnika o
prevzemu, katere sestavni del bo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih, ki so
20% vrednosti 30 dni od datuma podpisa
zapisnika o prevzemu, ostalo pa v najmanj
5. brezobrestnih mesečnih obrokih.
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 na javnem
razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Izpolnjevati mora tudi vse pogoje iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
– predloženo potrdilo o vpisu ponudnika
v register medicinskih pripomočkov, ki ga izdaja Agencija republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje;
– izpolnjen obrazec izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo kot
izjavo pod prisego;
– originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni likvidacijski postopek;
– originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila, ki ga izda pristojni davčni
urad ali carinska uprava;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
v zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
– potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikov transakcijski račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, ali BON-2;
– izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih, ki so 20% vrednosti 30 dni od datuma
podpisa zapisnika o prevzemu, ostalo pa v
najmanj 5 brezobrestnih mesečnih obrokih;
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški
v smislu transportne klavzule DDP Splošna
bolnišnica Murska Sobota, davek na dodano
vrednost, stroški montaže in stroški poduka
delavcev naročnika za ravnanje in delo z
opremo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec ponudbe;
– izpolnjen obrazec izjave, da ponudnik
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
– izpolnjen obrazec izjave, da so vsi vpisani podatki resnični in zanje ponudnik odgovarja moralno in materialno;
– lastni predračun za ponujeno blago;
– izpolnjena referenčna (za vsak sklop
posebej) lista z navedbo vsaj treh kupcev
oziroma naročnikov (Zdravstveni zavodi in
ostali uporabniki v Sloveniji in /ali EU), ki jim
je v zadnjih dveh letih dobavil podobne anestezijske prevozne aparate z monitoringom
in monitorje z defibrilatorjem- reference ponudnika – z dokazili v obliki potrdila za vsak
posel posebej, izdanih s strani naročnikov,
ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti
ter referenčno listo proizvajalca opreme, da
je dobavil najmanj 10 tovrstnih anestezijskih prevoznih aparatov z monitoringom in
monitorje z defibrilatorjem uporabnikom v
Evropski uniji;
– izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 60 dni
od podpisa pogodbe, dobavni rok je lahko
tudi krajši;
– izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem odzivnem času za servisiranje opreme,
ki ne sme biti daljši od 6 ur (lahko je krajši)
od javljanja napake;
– izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju
dobave rezervnih delov in pooblaščenega
servisa, tako v času garancije, kot tudi po
njenem izteku, v za to opremo normalni življenjski dobi;
– izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi za aparate;
– predložen CE certifikat za ponujeno
opremo, ki ga izdajajo pooblaščene institucije – Izpolnjen, podpisan in žigosan ter
parafiran (vsako stran) vzorec kupoprodajne
pogodbe;
– predloženi prospekti v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, tehnična dokumentacija in navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
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 – 90%,
2. garancijska doba – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Jn-10/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa številka
01100 – 6030278282, ki je odprt pri UJP
Murska Sobota; dokazilo o plačilu poslati po
faksu 02/521-10-07.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 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
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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. Na odpiranju lahko sodelujejo predstavniki ponudnika, ki so zakoniti zastopniki
oziroma predstavniki ponudnika (ki niso zakoniti zastopniki) s pisnim pooblastilom za
sodelovanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2006
ob 12.30; Splošna bolnišnica Murska Sobota – Uprava, Rakičan Ulica dr. Vrbnjaka 6,
9000 Murska Sobota.
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. 1. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-37669/05
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: Barbara Gašperlin za splošne
informacije in Tadeja Tome za tehnične 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) 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, kontaktni osebi:
Erika Andrlič in Stanka Horvat, 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.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: št. 433-01/2-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup moških
in ženskih spomladansko jesenskih čevljev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Carinski urad: Brežice,
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Sežana in Generalni carinski urad.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 19.30.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– moški spomladansko jesenski čevlji
– 1200 parov,
– ženski spomladansko jesenski čevlji
– 300 parov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba ponudnika presega 30 milijonov SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi
garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru ponudnik priloži svoji ponudbi
menico za resnost ponudbe.
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Ponudnik priloži k ponudbi izjavo, da bo
v primeru izbora na javnem razpisu predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT,
oziroma,
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če
njegova ponudba ne presega 30 milijonov
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30. dan od dneva uradnega 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 v vrednosti nad 7 mio SIT za moške
čevlje ter vsaj dve referenci v vrednosti nad
2 mio SIT za ženske čevlje;
– ponudnik mora za izdelavo spomladansko jesenskih čevljev po tem javnem razpisu
uporabiti najmanj 25% svojih proizvodnih
zmogljivosti (ustrezne stroje, aparate, naprave, ipd.);
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
z enim ali več podizvajalci, lahko pogoja iz
prve, druge in četrte alineje glede poslovne
sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem oziroma podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;

4. a) izjava 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. izjava 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. izjava 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;
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;
za fizične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni obrazci, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji v rubrikah
»Opis kadrovske strukture«, »Zmogljivosti«,
»Služba kakovosti«, »Način upoštevanja in
reševanja reklamacij« in »Reference« ter
vzorci čevljev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
oziroma
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po naslednji formuli:
minimalna cena x 100
Cena v točkah = ---------------------------------------ponujena cena
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v
vrednosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
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– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 15,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 15,000.000 SIT 16 točk.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01/2-2/2006-0530-001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 2. 2006 brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 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 14. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-37675/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktna oseba: Barbara Gašperlin za splošne
informacije, Tadeja Tome za tehnične 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) 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, kontaktni osebi:
Erika Andrlič in Stanka Horvat, 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.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: št. 433-01/1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup 1400
vetrovk z nadhlačami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Carinski urad: Brežice,
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica
in Sežana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 19.30.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: vetrovke z nadhlačami – 1400 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in/ali konec
30. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba ponudnika presega 30 milijonov SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi
garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru ponudnik priloži svoji ponudbi
menico za resnost ponudbe.
Ponudnik priloži k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora na javnem razpisu
predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT,
oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če
njegova ponudba ne presega 30 milijonov
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30. dan od dneva uradnega 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 v vrednosti nad 25 mio SIT za vetrovke
(z nadhlačami),
– ponudnik mora za izdelavo vetrovk z
nadhlačami po tem javnem razpisu uporabiti
najmanj 25% svojih proizvodnih zmogljivosti
(ustrezne stroje, aparate, naprave ipd.),
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb,
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
z enim ali več podizvajalci, lahko pogoja iz
prve, druge in četrte alineje glede poslovne
sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem oziroma podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja-
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mo, da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava 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. izjava 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. izjava 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. izjava ponudnika skupaj s pooblastilom.
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;
za fizične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni obrazci, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji v rubrikah
»Opis kadrovske strukture«, »Zmogljivosti«,
»Služba kakovosti«, »Način upoštevanja in
reševanja reklamacij« in »Reference« ter
priloženi vzorec vetrovke z nadhlačami z
zahtevanim potrdilom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01/1-2/2006-0530-001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 2. 2006 brezplačno.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 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 16. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Ministrstvo za finance
Ob-37808/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, kontaktna oseba: Vida Simeunovič, Vojkova
cesta 74, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-00-500, faks 01/56-82-527.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-06/01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 18,500.000 SIT;
sklopi so:meso in mesni izdelki, mleko in
mlečni izdelki, kruh in pecivo, sveže sadje
in zelenjava, zamrznjena in konzervirana
zelenjava in sadje, sadni sokovi in sirupi,
ribe in konzervirane ribe, žita, mlevski izdelki
in testenine, olja, jajca, krompir, čaji, dietni
proizvodi, ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 1. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št.: 01100-6030689950, Zavod za
gluhe in naglušne Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 2006, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 7. 2. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ob-37876/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in dobava prometne signalizacije
za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
1. Sklop 1 – območje Maribor, Ptuj, Murska Sobota;
2. Sklop 2 – območje Koper, Nova Gorica, Ljubljana;
3. Sklop 3 – območje Celje, Novo mesto, Kranj.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;

– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjem letu pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: Izjava o neblokiranem transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
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Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 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: 28. 2. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-37877/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: Branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža RTG opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poljanska 26a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža RTG opreme v skladu z razpisno
dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v 90 dneh.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti;

– izjava banke oziroma zavarovalnice
o izdaji garancije 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, in sicer: – za gospodarske družbe (pravne družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij in za samostojne podjetnike
posameznike (fizične osebe); priglasitveni
list DURS. Ponudniki priložijo tudi potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Potrdilo izda Ministrstvo
za zdravje, Urad za zdravila. Potrdilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo,
da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za
pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo,
da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda pristojno
sodišče – Kazenska evidenca. Potrdilo, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež. Kot dokazilo velja izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati. Potrdilo izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec
BON-2. Samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2004 (potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS ter potrdilo bank o stanju
na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-teh.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: krovna izjava ponudnika,
izjava ponudnika po Odredbi o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, izjava
ponudnika o izpolnjevanju posebnih zahtev. Seznam najvažnejših opravljenih dobav
in montaž razpisane opreme v zadnji treh
letih s priloženimi potrdili naročnikov. Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
za vodjo razpisanih del seznam objektov,
kjer je opravljal vodenje del v zadnjih treh
letih. Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali
v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje s podpisanimi izjavami, z dobavo
in montažo razpisane opreme v zadnjih treh
letih najmanj na treh objektih v vrednosti
posameznega dela nad 35,000.000 SIT in
sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane opreme v zadnjih
treh letih najmanj na treh objektih v vre-
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dnosti posameznega dela nad 35,000.000
SIT. Vrednosti del so navedene skupaj z
vrednostjo DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št.
101/99, 70/00, 7/02, 13/02, 67/02 47/04) in
podzakonskimi akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 2. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na transakcijski podračun Univerze v Ljubljani št.:
01100-6030707119 odprt pri Banka Slovenije, sklic na številko 014, pred dvigom
razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2. 2006
ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-37878/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: Branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža laboratorijskih in medicinskih aparatov.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poljanska 26a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in montaža laboratorijskih in medicinskih
aparatov v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v 60 dneh.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice
o izdaji garancije 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, in sicer: – za gospodarske družbe (pravne družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij in za samostojne podjetnike
posameznike (fizične osebe); priglasitveni
list DURS. Ponudniki priložijo tudi potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Potrdilo izda Ministrstvo
za zdravje, Urad za zdravila. Potrdilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo,
da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za
pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo,
da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda pristojno
sodišče – Kazenska evidenca. Potrdilo, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež. Kot dokazilo velja izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati. Potrdilo izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec
BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o finanč-
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nem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdila bank o stanju na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem
ponudb ter morebitnih blokadah le-teh.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: krovna izjava ponudnika,
izjava ponudnika po Odredbi o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, izjava
ponudnika o izpolnjevanju posebnih zahtev. Seznam najvažnejših opravljenih dobav
in montaž razpisane opreme v zadnji treh
letih s priloženimi potrdili naročnikov. Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
za vodjo razpisanih del seznam objektov,
kjer je opravljal vodenje del v zadnjih treh
letih. Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali
v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje s podpisanimi izjavami, z dobavo
in montažo razpisane opreme v zadnjih treh
letih najmanj na treh objektih v vrednosti
posameznega dela nad 50,000.000,00 SIT
in sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane opreme v zadnjih
treh letih najmanj na treh objektih v vrednosti posameznega dela nad 50,000.000,00
SIT. Vrednosti del so navedene skupaj z
vrednostjo DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št.
101/99, 70/00, 7/02, 13/02, 67/02 47/04) in
podzakonski akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 13. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na transakcijski podračun Univerze v Ljubljani, št.:
01100-6030707119 odprt pri Banka Slovenije, sklic na št. 0013, pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne
dokumentacije izkazati z dokumentom iz
katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-37879/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Bran-

ka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: Branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža laboratorijske pohištvene opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poljanska 26a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža laboratorijske pohištvene opreme v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe dokončanje v 90 dneh.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice
o izdaji garancije 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, in sicer: – za gospodarske družbe
(pravne družbe): izpisek iz sodnega registra
podjetij in za samostojne podjetnike posameznike (fizične osebe); priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov.
Potrdilo izda Ministrstvo za zdravje, Urad za
zdravila. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
izda pristojno sodišče – Kazenska evidenca.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug posto-
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pek podoben navedenim skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Kot dokazilo velja
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež in da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati. Potrdilo izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec
BON-2. Samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2004 (potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS ter potrdilo bank o stanju
na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-teh.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: krovna izjava ponudnika,
izjava ponudnika po Odredbi o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, izjava
ponudnika o izpolnjevanju posebnih zahtev. Seznam najvažnejših opravljenih dobav
in montaž razpisane opreme v zadnji treh
letih s priloženimi potrdili naročnikov. Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
za vodjo razpisanih del seznam objektov,
kjer je opravljal vodenje del v zadnjih treh
letih. Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali
v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje s podpisanimi izjavami, z dobavo
in montažo razpisane opreme v zadnjih treh
letih najmanj na treh objektih v vrednosti
posameznega dela nad 35,000.000 SIT in
sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane opreme v zadnjih
treh letih najmanj na treh objektih v vrednosti posameznega dela nad 35,000.000,00
SIT. Vrednosti del so navedene skupaj z
vrednostjo DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št.
101/99, 70/00, 7/02, 13/02, 67/02 47/04) in
podzakonskimi akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 2. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na transakcijski podračun Univerze v Ljubljani št.:
01100-6030707119 odprt pri Banka Slovenije, sklic na številko 0012, pred dvigom
razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2. 2006
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-37880/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: Branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža medicinske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poljanska 26a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža medicinske opreme v skladu z
razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe dokončanje v 60 dneh.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice
o izdaji garancije 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, in sicer: – za gospodarske družbe (pravne družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij in za samostojne podjetnike
posameznike (fizične osebe); priglasitveni
list DURS. Ponudniki priložijo tudi potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Potrdilo izda Ministrstvo
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za zdravje, Urad za zdravila. Potrdilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo,
da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za
pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo,
da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda pristojno
sodišče – Kazenska evidenca. Potrdilo, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež. Kot dokazilo velja izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati. Potrdilo izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec
BON-2. Samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2004 (potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS ter potrdilo bank o stanju
na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-teh.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: krovna izjava ponudnika,
izjava ponudnika po Odredbi o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, izjava
ponudnika o izpolnjevanju posebnih zahtev. Seznam najvažnejših opravljenih dobav
in montaž razpisane opreme v zadnji treh
letih s priloženimi potrdili naročnikov. Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
za vodjo razpisanih del seznam objektov,
kjer je opravljal vodenje del v zadnjih treh
letih. Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali
v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje s podpisanimi izjavami, z dobavo
in montažo razpisane opreme v zadnjih treh
letih najmanj na treh objektih v vrednosti
posameznega dela nad 35,000.000 SIT in
sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane opreme v zadnjih
treh letih najmanj na treh objektih v vrednosti posameznega dela nad 35,000.000,00
SIT. Vrednosti del so navedene skupaj z
vrednostjo DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št.
101/99, 70/00, 7/02, 13/02, 67/02 47/04) in
podzakonskimi akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 13. 2. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na transakcijski podračun Univerze v Ljubljani št.:
01100-6030707119 odprt pri Banka Slovenije, sklic na številko 0011, pred dvigom
razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani
2.3.-33/06
Ob-37881/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o.,
kontaktna oseba: Borislava Angelovski, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/2/29-22-380, faks
+386/2/29-22-715, elektronska pošta: borislava.angelovski@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice d.o.o., PE Investicije, kontaktna oseba:
Helena Mlakar, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203,
faks +386/1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Holding Slovenske železnice d.o.o., PE
Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
42/2005 – TP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– 1 kom novega tovornega cestnega
vozila nosilnosti 12 t za dostavo vagonskih pošiljk celuloze s podaljšano šasijo
in dodatnim kolesom;
– 3 kom novih cestnih tovornih vozil
nosilnosti 3,5 t za potrebe dostave malih
pošiljk (dvižna rampa, ADR);
– 3 kom novih cestnih tovornih vozil
tipa furgon, nosilnosti 1,5 t (ADR oprema) za potrebe dostave malih pošiljk
uporabnikom lociranim v ožjih mestnih
središčih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana (DDP – Delivery
Duty Paid) »INCOTERMS« – Mednarodna
trgovinska zbornica, Paris, verzija 2000.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34134000-5, 34136000-9, 34136100-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1 kom novega tovornega cestnega vozila nosilnosti 12 t za dostavo vagonskih
pošiljk celuloze s podaljšano šasijo in dodatnim kolesom;
– 3 kom novih cestnih tovornih vozil nosilnosti 3,5 t za potrebe dostave malih pošiljk (dvižna rampa, ADR);
– 3 kom novih cestnih tovornih vozil tipa
furgon, nosilnosti 1,5 t (ADR oprema) za
potrebe dostave malih pošiljk uporabnikom
lociranim v ožjih mestnih središčih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 120 dni od dneva sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 90 dni po uspešnem prevzemu blaga
s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, samostojno dobavitelj,
dobavitelj s poddobavitelji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz poglavja razpisne dokumentacije »Tehnične
zahteve za tovorna cestna vozila«;
8. dobavni rok ne sme biti daljši od 120
dni;
9. ponudnik mora ponuditi naslednje garancije:
– splošno garancijo najmanj 24 mesecev,
– garancijo za prerjavenje karoserije prevoznega sredstva minimalno 6 let.

Vsi garancijski roki morajo biti brez omejitve prevoženih kilometrov;
10. ponudnik mora zagotavljati servisiranje prevoznega sredstva v lastnih oziroma
pooblaščenih servisnih centrih na področju
Republike Slovenije in na področju EU za
obdobje najmanj 10 let;
11. rok za rešitev reklamacije ne sme biti
daljši od 5 dni od prejema pisnega obvestila
o reklamaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb;
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, samostojni podjetniki
pa predložijo potrdilo, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi davčnega urada – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb;
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13 z dne
28. 2. 2001).
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. podpisana lastna izjava ponudnika, da
v celoti izpolnjuje razpisane tehnične zahteve;
8. izpolnjen Obrazec ponudbe;
9. izpolnjen Obrazec ponudbe;
10. podpisana izjava ponudnika in Seznam pooblaščenih servisev;
11. izpolnjen Obrazec ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. Cena
Pri tem merilu se bo primerjala skupna
ponudbena cena iz obrazca ponudbe.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu je 90 točk.
Ponudba z najnižjo skupno ceno (Cmin)
prejme maksimalno število točk, to je 90
točk.
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Število točk za ostale ponudbe (C) se
izračuna po formuli:

TC

90 *

C min
C

2. Čas garancije
Čas garancije mora biti podan brez omejitve prevoženih kilometrov.
Pri tem merilu se ocenjuje čas splošne
garancije in čas garancije za prerjavenje
karoserije.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu je 4 točke (3 točke za čas splošne garancije, 1 točka za čas garancije za
prerjavenje).
Čas splošne garancije (maks. 3 točke):
– od vključno 42 mesecev in več – 3
točke,
– od vključno 36 mesecev do 42 mesecev – 1,5 točke,
– od vključno 24 mesecev do 36 mesecev – 1 točka.
Čas garancije za prerjavenje karoserije
(maks. 1 točka):
– od vključno 144 mesecev in več – 1
točka,
– od vključno 102 mesecev do 144 mesecev – 0,5 točke,
– od vključno 72 mesecev do 102 meseca – 0 točk.
3. Cena vzdrževanja
Merilo je cena servisnih storitev in vgrajenih materialov. Največje možno število
prejetih točk pri tem merilu je 6 točk.
Pri tem merilu se bo upoštevala cena iz
ponudbenega predračuna – vrednost servisnih storitev in vgrajenih materialov do
200.000 prevoženih km, in sicer skupna
cena z vključenim DDV.
Ponudba z brezplačnimi servisnimi storitvami in vgrajenimi materiali do 200.000 km
prejme 6 točk.
Ponudba z najnižjo ceno servisnih storitev in vgrajenih materialov (CSmin) prejme 3
točke. Število točk za cene servisnih storitev
in vgrajenih m aterialov (CS) ostalih ponudb
se izračunajo po formuli:

T CS

3 *

CS
CS

min

V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako
najvišje število točk, bo naročnik med njima
izbral tisto ponudbo, ki ima nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 8.000 SIT na transakcijski račun
štev. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.,
sklic na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba
115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
Številka
TRR
v
obliki
IBAN-a
SI56029230019346887.
Naziv in naslov banke: Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520
Ljubljana.
Koda SWIFT oziroma BIC banke: LJBASI2X.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb aliMK
III.1.1) Obvezni depoziti
in jamstva:
1/2 00.00.00
00:00 poprijav za sodelovanje: do 16. 2. 2006 do nudnik mora predložiti kot garancijo za re10. ure.
snost ponudbe bančno garancijo za resnost
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo ponudbe v višini 1,500.000 SIT.
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodeIII.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilovanje: slovenski.
la ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plaIV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate- čila je 90 dni po uspešnem prevzemu blaga
rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost s strani naročnika.
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
roka za sprejemanje ponudb.
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2006 ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naob 13. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih ročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 javnega naročila, samostojni dobavitelj, doLjubljana, sejna soba – št. 606 Centra za bavitelj skupaj s poddobavitelji.
nabavo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvaVI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
jalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponuVI.3) Ali se javno naročilo nanaša na dnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
projekt/program, ki se financira iz sredstev so potrebni za vrednotenje minimalnih zahEU: ne.
tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odpo- sposobnosti:
slano: 6. 1. 2006.
1. da je ponudnik registriran pri pristojHolding Slovenske železnice d.o.o. nem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
Št. 2.3.-33/06
Ob-37884/05 suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
Ali je to javno naročilo vključeno v Spora- podkupovanjem ali da zaradi takega kaznizum o vladnih naročilih (GPA): ne.
vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
3. da zoper ponudnika ni uveden ali zaHolding Slovenske železnice d.o.o., kon- čet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
taktna oseba: Marjan Kozmus, Kolodvor- likvidacije ali drug postopek, katerega poska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. sledica je namen prenehanja poslovanja,
+386/1/29-33-231, faks +386/1/29-33-880, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
elektronska pošta: marjan.kozmus@slo-ze- uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
leznice.si.
postopek podoben navedenim skladno s
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti doda- predpisi države, v kateri ima sedež;
tne informacije: isti kot v I.1.
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do- v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
kumentacijo: Holding Slovenske železni- sodbe že izbrisane;
ce d.o.o., PE Investicije, kontaktna oseba:
5. da ima ponudnik poravnane davke in
Helena Mlakar, Kolodvorska ul. 11, 1000 prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203, ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
faks +386/1/29-14-822, elektronska pošta: v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
helena.mlakar@tirnet.net.
moral poravnati;
I.4) Naslov, na katerega je treba po6. da ponudnik v zadnjem letu pred dneslati ponudbe/prijave za sodelovanje: vom objave razpisa izkazuje pozitivno poHolding Slovenske železnice d.o.o., PE slovanje;
Investicije, kontaktna oseba: Mlakar He7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreMK znost ponudbe v skladu
2/2 00.00.00
00:00 iz polena, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljaz zahtevami
na, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203, faks glavja razpisne dokumentacije »Tehnične
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: hele- zahteve za prekladalno mehanizacijo«;
na.mlakar@tirnet.net.
8. dobavni rok ne sme biti daljši od 90
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
dni;
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: na9. ponudnik mora ponuditi splošno gakup.
rancijo najmanj 24 mesecev;
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
Garancijski rok mora biti brez omejitve
določil naročnik: zaporedna številka naročila opravljenih delovnih ur.
40/2005-TP.
10. ponudnik mora zagotavljati servisiII.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ranje prekladalne mehanizacije v lastnih
– 3 kom viličar plinski 1,8 t,
oziroma pooblaščenih servisnih centrih na
– 2 kom viličar dizel 3 t,
področju Republike Slovenije za obdobje
– 2 kom viličar dizel 5 t,
najmanj 10 let;
– 1 kom viličar dizel 7 t.
11. rok za rešitev reklamacije ne sme biti
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj do- daljši od 4 dni od prejema pisnega obvestila
bave ali izvedbe: Ljubljana (DDP – Delivery o reklamaciji.
Duty Paid) »INCOTERMS« – Mednarodna
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dotrgovinska zbornica, Paris, verzija 2000.
kazila:
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: enakovredne evidence, samostojni podjetni29221511-9.
ki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
pri davčnem organu – dokazilo ne sme biti
II.1.10) Ali se bodo variante sprejema- starejše od 90 dni od skrajnega roka za prele: ne.
dložitev ponudb;
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
– 3 kom viličar plinski 1,8 t,
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
– 2 kom viličar dizel 3 t,
roka za predložitev ponudb;
– 2 kom viličar dizel 5 t,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovre– 1 kom viličar dizel 7 t.
dne evidence, da proti ponudniku ni uveII.3) Trajanje javnega naročila ali rok za den postopek prisilne poravnave, stečajni
zaključek: največ 90 dni od dneva sklenitve ali likvidacijski postopek in da njegovo popogodbe.
slovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
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druge prisilne odločbe, samostojni podjetniki
pa predložijo potrdilo, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi davčnega urada – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb;
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13 z dne
28. 2. 2001);
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke
in prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež,
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – dokazilo ne sme biti starejše
od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. podpisana lastna izjava ponudnika, da
v celoti izpolnjuje razpisane tehnične zahteve;
8. izpolnjen Obrazec ponudbe;
9. izpolnjen Obrazec ponudbe;
10. podpisana izjava ponudnika in Seznam pooblaščenih servisev;
11. izpolnjen Obrazec ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. Cena
Pri tem merilu se bo primerjala skupna
ponudbena cena.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu je 90 točk.
Ponudba z najnižjo skupno ceno (Cmin)
prejme maksimalno število točk, to je 90
točk.
Število točk za ostale ponudbe (C) se
izračuna po formuli:

TC

90 *

C min
C

2. Čas garancije
Čas garancije mora biti podan brez omejitve opravljenih delovnih ur.
Pri tem merilu se ocenjuje čas splošne
garancije.
Največje možno število prejetih točk pri
tem merilu je 4 točke.
– od vključno 42 mesecev in več – 4
točke,
– od vključno 36 mesecev do 42 mesecev – 2 točki,
– od vključno 24 mesecev do 36 mesecev – 1 točka.
3. Cena vzdrževanja
Merilo je cena servisnih storitev in vgrajenih materialov. Največje možno število
prejetih točk pri tem merilu je 6 točk.
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Pri tem merilu se bo upoštevala cena iz
ponudbenega predračuna – vrednost servisnih storitev in vgrajenih materialov do
5.000 delovnih ur, in sicer skupna cena z
vključenim DDV.
Ponudba z brezplačnimi servisnimi storitvami in vgrajenimi materiali do 5.000 delovnih ur prejme 6 točk.
Ponudba z najnižjo ceno servisnih storitev in vgrajenih materialov (CSmin) prejme 3
točke. Število točk za cene servisnih storitev
in vgrajenih materialov (CS) ostalih ponudb
se izračunajo po formuli:

T CS

3 *

CS
CS

min

V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako
najvišje število točk, bo naročnik med njima
izbral tisto ponudbo, ki ima nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila, potrdilo o nakazilu
zneska 8.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
Številka
TRR
v
obliki
IBAN-a
SI56029230019346887.
Naziv in naslov banke: Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520
Ljubljana.
Koda SWIFT oziroma BIC banke: LJBASI2X.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 16. 2. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2006
ob 12. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, sejna soba – št. 606 Centra za
nabavo.
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. 1. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-37898/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Gorazd Grbac, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Sklop A: 8 kombiniranih vozil za prevoz oseb in tovora; sklop B: 1 kombi za
prevoz oseb 7+1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: 8 kombiniranih vozil za prevoz oseb in tovora,
– sklop B: 1 kombi za prevoz oseb
7+1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne
lokacije po Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila; začetek ..............2006 in/ali konec ...…….2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za sklop A v višini 2,000.000 SIT,
– za sklop B v višini 500.000 SIT.
V primeru, da se ponudnik javlja za oba
sklopa skupaj pa mora predložiti bančno
garancijo v višini 2,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 41/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 2. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 2. 2006 ali 45 dni
od datuma, ko je bilo poslano obvestilo do
8. ure v tajništvu Centra za Nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-37916/05
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: Bojan
Pahor, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100, faks 01/43-72-070,
elektronska pošta: bojan.pahor@mail.irrs.si, internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 20-336-312/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava posebej izdelanih
čevljev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 25 do št. 31.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,296.000 SIT.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 32 do št. 38.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
15,760.000 SIT.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 39 dalje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
27,000.000 SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost skupaj 44,056.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006, konec 31. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: so
določeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: so določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so določena 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20-336-312/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 2. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2006
ob 13. uri; Linhartova 51, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-37917/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica
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9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-518,
faks 04/20-26-718.
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: B_001.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oskrba z zdrastvenim materialom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske – vse enote.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: splošni obvezilni-sanitetni
material.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: sredstva za nego kože.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: potrošni medicinski material.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: splošni obvezilni-sanitetni material,
– sklop 2: sredstva za nego kože,
– sklop 3: potrošni medicinski material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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 ima dobavitelj dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna 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 ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisu.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 1. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je vračunan
DDV, nakazilo na račun 01252-603092112.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2006, do 10.
ure, na naslov OZG, Gosposvetska ulica
9, Kranj.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 1. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje I. faze omejenega postopka ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-37983/05
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,
internetni naslov: www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava IDS sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava in implementacija komunikacijske opreme za potrebe prenove varnostnega segmenta GKO
Pošte Slovenije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: takoj po sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 28. 4.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni,
– ponudnikovi prihodki morajo biti enaki
ali večji od mnogokratnika 3 skupne ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujene storitve morajo popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika; ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju
tehničnih zahtev – v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da storitve popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam;
– kolikor je ponudnik na področju, ki je
predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le-to dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status;
– ponudnik mora imeti in dokazati status
pooblaščenega prodajalca opreme, ki jo ponuja v ponudbi;
– ponudnik mora imeti status najmanj Cisco Premier Certified Partner;
– ponudnik mora imeti podpisano RSA
98, SIS 98 ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme (pogodba o tehnični in strokovni podpori proizvajalca);
– ponudnik mora imeti redno zaposlene
najmanj 3 strokovnjake, s statusom CCNP
(Cisco Certified Network Professional);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
najmanj 3 strokovnjake, s statusom CCDP
(Cisco Certified Design Professional);
– vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo;
– ponudnik mora v obdobju garancije zagotoviti zamenjavo kateregakoli kosa komunikacijske opreme podane v tehničnem delu
v času 5 dni;
– vsa ponujena oprema mora ustrezati
tehničnim standardom, veljavnim v Evropski uniji. Oprema mora biti opremljena s
certifikatom o skladnosti, ki ga mora izdati pooblaščena ustanova v Evropski uniji.
Ponudbi mora biti priložen certifikat o skladnosti, ki pa ga lahko izda katera koli za to
pooblaščena institucija v okviru EU oziroma
uradno priznana v EU;
– ponudnik mora za vsako vrsto ponujene opreme podati natančne tehnične
specifikacije, modelno in kataloško številko
proizvajalca.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 2. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v kate-

rem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2006
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 404-08-404/2005-2
Ob-38011/05
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat in Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_naročila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 335/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava kuhane hrane za vojašnico Ankaran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava kuhane hrane za vojašnico Ankaran – ca.
6 celodnevnih obrokov, ca. 35 regresiranih
toplih malic in pripadajoči dodatki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
31. 3. 2009.
Z izbranim izvajalcem bo pogodba sklenjena za obdobje 12 mesecev z možnostjo
podaljšanja do skupnega trajanja največ 36
mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna
vrednost ponudbe višja od 30 mio SIT brez
DDV);
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kandidat jo priloži le v
primeru, če je skupna vrednost ponudbe
višja od 30 mio SIT brez DDV). Ponudnik
mora predložiti izjavo banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene vrednosti
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brez DDV, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, oziroma 90 dni v
obdobju začasnega financiranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila za lokacijo, kjer se bo hrana pripravljala;
– 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; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006.
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika;
Dokazilo: podpisane in žigosane zahtevane izjave.
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
– da je ponudbi priložen enomesečni jedilnik regresirane tople malice.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. skupna vrednost ponudbe – 70%,
2. ponujena sestava obrokov regresirane
tople malice – 30%.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-404/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2006 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 335/2005 – ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika s faks številko, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 2. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer, tel. 02/584-43-00,
faks 02/584-43-11; OŠ Stročja vas, Stročja
vas 24, 9240 Ljutomer, tel. 02/584-86-10,
02/584-86-10; OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer, 02/580-11-15,
02/580-11-45; OŠ Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja, 02/585-81-70,
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02/585-81-80; OŠ Razkrižje, Šafarsko 24,
9240 Ljutomer, 02/585-86-44, 02/585-86-49;
GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer, 02/585-15-30,
02/585-15-33, Slovenija; kontaktna oseba:
Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, 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: Katja Oman, 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: Katja
Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava čistil,
papirne galanterije in ostalih izdelkov za potrebe naročnikov, po posameznih sklopih,
navedenih v tej objavi.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov za potrebe
naročnikov, po posameznih sklopih, navedenih v tej objavi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, Ljutomer, PŠ
z enoto vrtca Cven, Cven 3c, Ljutomer, PŠ
Cvetka Golarja Ljutomer, Golarjeva ulica 6,
Ljutomer, OŠ Stročja vas, Stročja vas 24,
Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, Ljutomer, OŠ Mala Nedelja,
Mala Nedelja 37, Mala Nedelja, OŠ Razkrižje, Šafarsko 24, Ljutomer, GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova ulica 8, Ljutomer.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 24.51.30.00-3; 21.22.10.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: ostali izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov, po posameznih sklopih za
potrebe naročnikov, za obdobje od oddaje javnega naročila do 31. decembra 2008.
Skupna ocenjena vrednost javnega naročila za vse naročnike in za celotno obdobje
oddaje javnega naročila znaša 11,220.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 3. 2006, konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa v
roku najmanj 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi 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: splošni pogoji po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona tako dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in
potrdilo poslovne banke,
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi stalno
(sukcesivno) dobavo čistil ali papirne galanterije ali ostalih izdelkov za potrebe naročnikov,
– vsi ponujeni izdelki morajo biti opremljeni z ustreznimi deklaracijami in odgovarjati predpisom, ki urejajo področje predmeta
javnega naročila,
– da so čistila namenjena splošni uporabi,
– da so ponujeni izdelki zdravju neškodljivi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. plačilni rok,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 349/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 2. 2006, cena:
10.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
349-2005, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 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. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2006
ob 15. uri, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
Cankarjeva cesta 10, Ljutomer.
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: 9. 1. 2006.
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Mala Nedelja,
OŠ Razkrižje,
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Ob-13/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS
consulting d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
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: Katja Oman, 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: Katja
Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: nakup strokovne literature.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup tuje strokovne literature s področja veterine za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22.21.10.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22.21.10.00-2.
2) Kratek opis: revije, ki izhajajo v Evropi.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22.21.10.00-2.
2) Kratek opis: ostale revije, ki ne izhajajo v Evropi.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
tuje strokovne literature s področja veterine.
Javno naročilo je razdeljeno v dva sklopa,
in sicer revije, ki izhajajo v Evropi in ostale
revije, ki ne izhajajo v Evropi. Javno naročilo
se oddaja za čas do 31. 12. 2007. Ocenjena
vrednost javnega naročila za celotno obdobje oddaje znaša 35 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 3. 2006, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: glede
na plačilne pogoje, ki jih bo ponudil izbrani
ponudnik.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora biti ponudbi priložen
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: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
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– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, druge postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P) in potrdilo
poslovne banke ali bank (za pravne osebe)
oziroma bilanca uspeha in bilanca stanja za
leto 2004 in potrdilo poslovne banke ali bank
(za samostojne podjetnike posameznike),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi nemoteno
dobavo strokovne literature, ki je predmet
javnega razpisa,
– da ima ponudnik reference s področja,
ki je predmet javnega naročila,
– da ponudnik lahko zagotovi tudi dobavo posameznih številk, ki so ali bodo izšle v
letu 2006, pred oddajo javnega naročila,
– da ponudnik lahko zagotovi vodenje
evidence o dobavljeni strokovni literaturi,
– da je dobava vsake številke izdane
strokovne literature, ki je predmet javnega
razpisa, v roku do 30 dni po dnevu izida,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. način plačila,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7/5/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 2. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni
račun ALTUS consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 7-52005, po modelu 00, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 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 30. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov.

Št.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2006
ob 13.30 uri, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 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: 9. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Gradnje
Ob-23/06
Popravek
V javnem razpisu čiščenje odpadnih
voda v porečju spodnje Save – kanalizacijski sistem in čistilna naprava Brežice, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108 dne
2. 12. 2005, Ob-33489/05 in TED- Evropske skupnosti dne 30. 11. 2005 št. objave
2005/S 230-226918, se popravijo sledeče
točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2006
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 1. 2006 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2006
ob 11. uri; Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, SI-8250 Brežice
Občina Brežice
Ob-37479/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Politehnika Nova Gorica, kontaktna oseba: Gvido
Bratina, Vipavska 13, 5001 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/331-52-59, faks 05/331-53-59,
elektronska pošta: bratina@p-ng.si, inter
netni naslov: www.p-ng.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:
prenova stavbe Politehnike Nova Gorica
v Ajdovščini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2006, konec 1. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 3% od ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: določeno v razpisni dokumentaciji.
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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: določeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
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: 13. 2. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.png.si/~bratina/kasarna/ ali pri Mavri Osirnik,
Politehnika Nova Gorica, Vipavska 13 5001
Nova Gorica, tel. 05/331-52-59.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 10.15, sejna soba Politehnika Nova Gorica, Vipavska 13, Nova Gorica.
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. 1. 2006.
Politehnika Nova Gorica
Ob-37677/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/16-0.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova cestne fasade in strehe na objektu Slomškova 5, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Slomškova 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
cestne fasade in strehe na objektu Slomškova 5, Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki
bodo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
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ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe,
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,

5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-166.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 9. 6. 2006 in/ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006
ob 13. uri, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje/soba 103, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-37678/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/18-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in strehe na objektu Dvorni trg 2, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Dvorni trg 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova fasade in strehe na objektu Dvorni trg 2,
Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki bo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni

v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe,
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-167.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 od odposlanja obvestila, do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 9. 6. 2006 in/ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006
ob 13.30, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje/soba 103, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-37679/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/17-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in strehe na objektu Tavčarjeva 1, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Tavčarjeva 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova fasade in strehe na objektu Dvorni trg 2,
Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki bo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz na-
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slova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe,
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0-167/2005-168.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 9. 6. 2006 in/ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006
ob 14. uri, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje/soba 103, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4301-6/2005/2
Ob-37866/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, kontaktna oseba:
Aleksander Nagode, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45, faks
01/369-66-49, elektronska pošta: aleksander.nagode@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
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, kontaktna oseba: Aleksander Nagode, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-66-45, faks 01/369-66-49, internetni
naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za finance, kontaktna oseba: Aleksander
Nagode, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/369-66-45, faks 01/369-66-49.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-6/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kanalizacije, ventilacije in sanitarij na Župančičevi 3 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPA 45.33.20, CPA
45.33.12, CPA 45.43.12, CPA 45.45.13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
13 sanitarij v 6 etažah poslovnega objekta
na Župančičevi 3 v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti dane ponudbe, izdana s strani banke,
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– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik),
– bančna garancija za pravočasno odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
ponudnik sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati,
da nima dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika – za fizične osebe
(samostojni podjetnik, posameznik);
2. potrdilo ponudnika, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da
ni vpisan v kazensko evidenco, s katerim
dokazuje, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje 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, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika;
4. potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora
imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste
dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o finančni disciplini (pravne
osebe – gospodarske družbe predložijo
obrazec BON – 2, samostojni podjetniki
– posamezniki pa Potrdilo poslovne banke
o plačilni sposobnosti, iz katerega morata biti razvidna najmanj naslednja podatka:
podatek o tekočih dospelih neporavnanih
obveznostih in podatke o neporavnanih obveznostih v zadnjih 6 – ih mesecih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih del v zadnjih treh letih, in sicer
z dvema referencama iz pogodb, katerih
vrednost posla znaša najmanj 20,000.000
SIT brez DDV;
2. fotokopija zavarovalne police za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo na
podlagi 33. člena Zakona o graditvi objektov
(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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-6/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno in projektno dokumentacijo je možno dvigniti vsak
delovni dan med 9. in 15. uro. Za sprejem
oziroma dvig dokumentacije je potrebno
predložiti pisno zaprosilo z navedbo naziva
potencialnega ponudnika, naslova, kontaktne osebe, št. telefona in št. telefaksa.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti
na spletni strani ministrstva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 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 6. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za finance, Tržaška
19a, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 229.
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. 1. 2006.
Ministrstvo za finance
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Št. 110-1/05
Ob-37978/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00772.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Lenart–Beltinci, pododsek Cogetinci–Vučja vas, II. etapa od km 0+450 do
km 3+400.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lenart–Beltinci, pododsek Cogetinci–Vučja vas.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 452.33.1.10-3, dodatni predmeti:
452.21.1.11-3, 452.33.1.44-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1 Izvedba AC od km 0+450 do km
3+400 in vodovoda v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici, in sicer:
1.1.1 Sklop »1«: Izvedba AC od km
0+450 do km 3+400:
1.1.1.1 Trasa od km 0+450 do km
3+400
1.1.1.2 Priključek Sv. Jurij ob Ščavnici:
– rampa št. 2-2,
– rampa št. 2-3,
– rampa št. 2-4,
– rampa št. 2-5,
– rampa št. 2-7,
– rampa št. 2-9,
– rampa št. 2-11.
1.1.1.3 Deviacije
– Deviacije kategoriziranih cest
– deviacija št. 1-1,
– deviacija št. 1-2;
– Deviacije poljskih poti
– deviacija št. 1-3,
– deviacija št. 1-5,
– deviacija št. 1-6,
– deviacija št. 1-7,
– deviacija št. 1-8.
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1.1.1.4 Oskrbna postaja Grabonoš
– plato jug,
– plato sever.
1.1.1.5 Premostitveni objekti
– nadvoz št. 4-1;
– mostovi:
– most št. 5-1,
– most 5-1.1,
– most št. 5-1.2;
– podvoz št. 3-14;
– prepusti:
– prepust št. 3-2,
– prepust št. 3-3,
– prepust št. 3-4.
1.1.1.6 Prometna oprema in signalizacija
– prometna oprema in signalizacija AC,
– prometna oprema OP.
1.1.1.7 Prometna oprema in signalizacija
deviacij
1.1.1.8 Objekti za odvodnjavanje meteorne kanalizacije
– kanali 10,
– kanal 10.1,
– kanal 11,
– kanal 12,
– kanal 12.1,
– kanal 13,
– kanal 13.1.
1.1.1.9 Komunalni vodi
– električno omrežje in objekti,
– javna razsvetljava,
– TK vodi,
– klic v sili.
1.1.1.10 Regulacija vododtokov
– jarek št. 2,
– jarek št. 3,
– jarek št. 4,
– jarek št. 5,
– jarek št. 6,
– Grabonoški potok.
1.1.1.11 Objekti za zaščito voda
– Sistem čiščenja odpadnih vod iz AC.
1.1.1.12 PH ukrepi
1.1.1.13 Krajinska ureditev
1.1.1.14 Sanacija in izvedba visokovodnih nasipov reke Mure – desni breg
1.1.2 Sklop »2« – izvedba vodovoda v
občini Sv. Jurij ob Ščavnici podsistem »A«
in podsistem »B«
1.1.2.1 vodohran Brezje
1.1.2.2 vodohran Sovjak
1.1.2.3 Črpališče stolpni vodohran
1.1.2.4 Črpališče Terbegovci
1.1.2.5 Črpališče Žihlava
1.1.2.6 Vodohran Videm
1.1.2.7 Cevovod Sv. Jurij »I« etapa (podsistem »A«)
1.1.2.8 Cevovod S. Jurij »II« etapa (podsistem »B«).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skrajni roki za dokončanje del navedenih v členu 1.1 teh Navodil ponudnikom
so naslednji:
– za dela iz točke 1.1.1 – sklop 1: 23
mesecev po prejemu obvestila Inženirja, da
lahko prične z deli,
– za dela iz točke 1.1.2 – sklop 2: 23
mesecev po prejemu obvestila Inženirja, da
lahko prične z deli.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 191,000.000 SIT za sklop 1 in/ali
14,400.000 SIT za sklop 2 z veljavnostjo
najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka
za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dela se bodo financirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije, kredita EIB VII in finančnega kredita/obveznic. Način plačevanja z
roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla tri leta oziroma izpisek
iz bilance stanja za pretekla tri leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja AC ali HC za
sklop 1 oziroma izgradnja primarnega vodovoda ali kanalizacije za sklop 2), v zadnjih
petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 112-113/05 z dne 16. 12.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00772.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 2. 2006.
Cena: sklop 1: 50.000 SIT; sklop 2:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav
EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno
brez DDV, ki znaša za sklop 1: 41.667 SIT
in za sklop 2: 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2006
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-37979/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00773.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Lendava–Pince z odcepom HC na
Dolgo vas, sklop »B« od km 0+000 do
km 4+480.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lendava–Pince z
odcepom HC na Dolgo vas.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 452.33.1.10-3, dodatni predmeti:
452.21.1.11-3, 452.33.1.44-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1 Izvedba AC Lendava – Pince z odcepom HC na Dolgo vas od km 0+000 do
km 4+480
1.1.1 AC od km 0+000 do km 4+480
1.1.2 Razcep Dolga vas
– krak A,
– krak B,
– krak C,
– krak D.
1.1.3 Deviacije
– deviacija št. 0814-1,1-1 – poljska pot,
– deviacija št. 0814-1,1-2 – poljska pot,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– deviacija št. 0814-1,1-2A – poljska
pot,
– deviacija št. 0814-1,1-5.
1.1.4 Premostitveni objekti
1.1.4.1 Nadvozi
– nadvoz št. 0183-1,4-1,
– nadvoz št. 0184-1,4-1.
1.1.4.2 Mostovi
– most št. 0814-1-5-1,
– most št. 0814-1-5-6,
– most št. 0814-1-5-7,
– most št. 0814-1-5-8,
– most št. 0814-1-5-9,
– most št. 0814-1-5-10.
1.1.4.3 Podhodi
– podhod za kolesarje št. 0814-1,3-9.
1.1.4.4 Prepusti
– prepust št. 0183-1,3-1,
– prepust št. 0184-1,3-4,
– prepust št. 0184-1,3-5,
– prepust št. 0184-1,3-10.
1.1.5 Vodnogospodarske ureditve
1.1.5.1 Regulacije in melioracije
– 1,7-1 Kobiljski potok,
– 1,7-2 Jarek MJ-II/b,
– 1,7-3 MJ-II/a,
– 1,7-4 Stari Kobiljski potok.
1.1.5.2 Objekti – zemeljski bazeni
– LO Z3,
– LO Z15,
– LO Z2.2.
1.1.6 Prometna oprema
– avtocesta od km 0+000 do km 4+480,
– razcep dolga vas v km 1+027.
1.1.7 Krajinska ureditev
1.1.8 Meteorna kanalizacija
1.1.9 Protihrupna zaščita
1.1.10 Komunalni vodi
– klic v sili,
– prestavitev in ureditev križanj SN 14,
SN 15 in SN 16.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 234,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in obveznic
DARS III ter DARS IV. Način plačevanja z
roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla tri leta oziroma izpisek
iz bilance stanja za pretekla tri leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja AC ali HC), v
zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: z dne 23. 12. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00773.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2006.
Cena: 60.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 50.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-14/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
REAL, d.o.o. Novo mesto, kontaktna oseba:
Melita Ivekovič, Kočevarjeva 2, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/373-16-41, faks
07/373-16-50, elektronska pošta: real@realnm.si, internetni naslov: www.real-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
delna rekonstrukcija Kočevarjeve ulice
in ceste Žlebej ter ceste I s komunalno
infrastrukturo v Bršljinu – izvleček, oktober 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kočevarjeva ulica, Bršljin,
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: vrednost razpisanih gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del po projektantskem predračunu znaša 75,000.000 SIT in DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala predvidoma
od 20. 2. 2006 do 15. 8. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po začasnih mesečnih situacijah z rokom
plačila 60 dni od potrditve.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudnik nastopa
s podizvajalci, je potrebno za vsakega podizvajalca priložiti vsa zahtevana potrdila kot
glavnega izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi nekega 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 poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun in da
so skupni prihodki ponudnika v letu 2005
znašali vsaj 1.000,000.000 SIT;
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj
dve nizki gradnji v znesku nad 100,000.000
SIT (za posamezni objekt) in ima potrdilo
naročnika o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
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– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvalifikacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od potrditve računa;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja);
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 7,500.000 SIT veljavno še 30 dni po preteku pogodbenega
roka;
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezana s poslovanjem naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdila ne sme biti starejše od 30 dni;
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran. Ponudnikov skupni promet v letu
2005 mora znašati vsaj 1.000,000.000 SIT.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni;
– nudi 60-dnevni plačilni rok;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja);
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 7,500.000 SIT veljavno še 30 dni po preteku pogodbenega
roka;
– izjavo banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
7,500.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam, da je v zadnjih 3 letih opravil vsaj 2 investiciji nizke gradnje nad
100,000.000 SIT (za posamezni objekt)
ter ima za opravljena dela potrdila o dobro
opravljenjem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
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– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvalifikacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 2. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: poslovni račun pri
NLB d.d. številka: 02970-0012639944.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 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: 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: 14. 2. 2006
ob 10. uri; REAL, d.o.o. Novo mesto, Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto, 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:
REAL, d.o.o. Novo mesto po pogodbi
o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture z dne 30. 12. 2005 z
Mestno občino Novo mesto objavlja razpis
za izvedbo navedenih del.
Obseg oziroma vsebina del se lahko do
sklenitve pogodbe zmanjša (sporazumi s
posameznimi upravljalci komunalnih vodov).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
REAL, d.o.o. Novo mesto

Storitve
Ob-26/06
Popravek
V javnem razpisu po omejenem postopku
z okvirnim sporazumom za Organiziranje
nakupa letalskih kart za potrebe Ministrstva
za zunanje zadeve za vse relacije razen relacije Ljubljana-Bruselj-Ljubljana se popravijo naslednje točke:
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: pogoj pod zaporedno številko 3, ki se
glasi “kandidat ima licenco za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti prodaje
turističnih aranžmajev” se črta.
Doda se pogoj št. 7: Ponudnik zagotovi
poslovanje z naročnikom po pogojih, določenimi v splošnem delu pogodbe (obrazec
A-9).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazovanje pogoja št. 3 “potrdilo
Gospodarske zbornice Slovenije, da ima
ponudnik licenco za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih aranžmajev in/ali
za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih
aranžmajev (skladno z Zakonom o spod-

bujanju turizma, Uradni list RS, št. 2/2004)”
se črta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazovanje pogoja št. 7: Ponudnik to potrdi s podpisom ponudbe.
4. popravek točke IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 1. 2006 do
12. ure; na naslov Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2006
ob: 13. uri Praetor d.o.o. (sejna soba), Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 025-69/2005
Ob-37481/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Bled, kontaktna oseba: Andrej
Avsenek, Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, Slovenija, tel. 04/575-03-00, faks 04/574-10-69,
elektronska pošta: OEBled@zgs.gov.si, internetni naslov: http: //www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1A, št. 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje čiščenja poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območna enota Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, drug postopek ka-
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terega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– je ekonomsko – finančno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
4. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež,
5. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazca BON 1
in BON 2 oziroma BON 1P.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 2. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT
z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na
TRR št.: 01100-6030234244 pri Upravi za
javna plačila, sklic na št. 101 – 961. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov,
davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 2006 ali 28 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb
so lahko navzoči pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2006
ob 10. uri, Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-37673/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 086/2005-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje RSA ACE programske opreme.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa za mesečni pavšal.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 086/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
086/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 086/2005.
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 6. 2. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV
po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
na št. 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljna preko interneta, pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 086/2005-1L-ODP/S) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006 ob
9. uri; RTV Slovenija – Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV, Čufarjeva
ul. – gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 1/06
Ob-37799/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Mojca Požek, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, faks 03/896-15-42, elektronska pošta:
mojca.pozek@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, faks 03/896-16-21, elektronska pošta:
bernarda.cas-ceru@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – S – 11 /05 – MP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba investicijsko – projektne dokumentacije za
območje urejanja P4/3 in M4/2. Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer:
– sklop 1: izvedba investicijsko – projektne dokumentacije za območje urejanja
P4/3;
– sklop 2: izvedba investicijsko – projektne dokumentacije za območje urejanja
M4/2.
Naročilo se lahko odda v celoti ali po
sklopih. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti ali se njegova ponudba nanaša na
celotno naročilo ali le na posamezen sklop.
Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo
za vse sklope, mora biti njegova ponudba
predložena tako, da se lahko ocenjuje po
sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gre za obstoječo poslovno cono podjetja Veplas in dveh stanovanjskih objektov, ki obsega 25.000 m2. Območje je na skrajnem zahodnem delu celotne
industrijske cone.
3) Obseg ali količina: obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: povezovalna cesta med
mestno cesto LK 953 790 Cesta v industrijski coni in križiščem lokalne ceste LC 450
190 Klasirnica–Jezero in zbirno mestno cesto LZ 450 010 Cesta Simona Blatnika.
3) Obseg ali količina: obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in projektne naloge.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti (z DDV);
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala v skladu s 7. členom Posebnih
pogojev iz Pogodbe o naročilu storitev za
zunanje projekte evropske skupnosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
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 svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudniku na katerekoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da izkaže dobro opravljanje tovrstnih
del v zadnjih treh letih pred oddajo ponudb,
in sicer tri tovrstna dela nad vrednostjo naročila (z DDV);
7. da predloži seznam ključnih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
8. da nudi 30 dnevni plačilni rok od prejema računa, ki ga izda na podlagi potrjene
dokumentacije,
9. ostale pogoje navedene v razpisni dokumentaciji in Splošnih pogojih.
10. da ponudnik, ki ni registriran v Republiki Sloveniji, zagotavlja strokovnega
sodelavca iz lokalnega območja izvajanja
projekta, preko katerega bo potekala komunikacija med ponudnikom in naročnikom v
slovenskem jeziku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo sodišča ali druge enakovredne
evidence o statusu ponudnika glede stečaja,
likvidacije, prisilne poravnave;
4. potrdilo DURS o poravnanih davkih;
5. poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (poročilo je potrebno samo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo o solventnosti ponudnika s
strani banke ali AJPES ali bilanca stanja
zadnjih dveh let. Ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ne sme imeti blokiran
svoj račun skupaj več kot 15 dni;
2. bančna garancija za resnost ponudbe
– ponudnik mora priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od vredno-

sti naročila, z veljavnostjo 91 dni od datuma
za predložitev ponudb do 22. 5. 2006;
3. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti izpolnjeno
Prilogo III (Organizacija in metodologija);
2. ponudnik mora predložiti seznam
ključnih strokovnjakov, ki bodo odgovorni
za izvedbo pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi
dokazili;
3. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije;
4. rok za izvedbo ne sme biti daljši od 6
mesecev od podpisa pogodbe;
5. kopija o opravljeni diplomi za vsakega
ključnega strokovnjaka;
6. kopija o opravljenem zahtevanem
strokovnem izpitu za vsakega ključnega
strokovnjaka;
7. kopijo delovne knjižice za vsakega
ključnega strokovnjaka (razvidna delovna
doba in da je zaposlen pri ponudniku);
8. pisna dokazila prejšnjih naročnikov o
opravljenih zahtevanih referencah;
9. dokazila o licenčni programski opremi;
10. dokazila izvajalca o dobro opravljanjih tovrstnih del v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudb, in sicer tri tovrstna dela nad
vrednostjo naročila (z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov in Zakon o urejanju okolja ter drugi
predpisi ter standardi in normativi, veljavni
za predmet javnega naročila v RS in EU.
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:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
Tabela za ocenjevanje tehnične ustreznosti
Najvišja
ocena

1. Organizacija in metodologija
(Največ 40 točk)
Utemeljitev
Strategija
Časovni razpored aktivnosti
Prostori, oprema in logistična
podpora
Skupna ocena za organizacijo
in metodologijo
2. Ključni strokovnjaki
Ključni strokovnjak 1
(Največ 40 točk)
Izobrazba in strokovna znanja
Posebne strokovne izkušnje
Splošne strokovne izkušnje
Ključni strokovnjak 2
(Največ 20 točk)
Izobrazba in strokovna znanja
Posebne strokovne izkušnje
Splošne strokovne izkušnje
Skupna ocena za ključne
strokovnjake
Najvišje možno število točk

5
5
20
10
40

10
20
10
5
10
5
60
100

Finančno ocenjevanje: najnižja ponujena
cena = 20 točk
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Finančni rezultat = najnižja ponujena
cena/ cena ponudbe, ki se ocenjuje X 0,20
Končna ocena ponudbe po metodi skupne cene
Ekonomsko najugodnejša ponudba =
(0,80 x tehnični rezultat) + finančni rezultat
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 2. 2006 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški in slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 5. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ocenjevalna komisija
(predsednik, tajnik, trije ocenjevalci ter zunanji opazovalec).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba 28/I (I nadstropje).
Odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; Phare 2003 Ekonomska
in socialna kohezija, Razvoj poslovnih
con. »SI2003/004-938-18« št. Pogodbe
7175103-03-06-0014.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Mestna občina Velenje
Št. 430/06/1
Ob-37892/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Branko Novak, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40, faks
+386/2/581-16-10, elektronska pošta: branko.novak@ljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije (PGD,
PZI) ter revizije projektov za vodovod
Ljutomer–Slovenske Gorice–Robadje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na območju Občine Ljutomer in Občine Ormož.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 01: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI), revizija in popravki dokumentacije po reviziji za vodovodno omrežje
na območju Občine Ljutomer;
– sklop 02: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI), revizija in popravki dokumentacije po reviziji za vodovodno omrežje
na območju Občine Ormož.
Ocenjena vrednost vseh del znaša
48,000.000 SIT neto.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo se sofinancira iz sredstev Agencije
RS za regionalni razvoj in Phare sredstev.
Naročnik bo svoje obveznosti poravnaval
v 30 dneh od prejema računa oziroma situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem- potrdilo ministrstva za pravosodje,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež ali če je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v
RS tiste dajatve, ki jih mora poravnati v RS
– potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju 30dnevnih plačilnih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezni strokovni kader za izvedbo naročila iz posameznega
sklepa – navedba imen, izobrazbe, strokovnih znanj in referenc osebja, ki bodo
odgovorni za izvedbo javnega naročila iz
posameznega sklopa,
– da je ponudnik v zadnjih treh letih izdelal vsaj dve projektni dokumentaciji povezani
z oskrbo s pitno vodo in varstvom vodnih
virov v vrednosti najmanj 50,000.000 SIT
neto – seznam takšnih projektov v zadnjih
treh letih,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– da ponudnik predloži fotokopijo pogodbe ali police o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1,
– da ima odgovorni vodja projekta licenco za opravljanje dejavnosti – fotokopija licence ali potrdilo zbornice.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o urejanju
prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 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: odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom, če niso zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Program Phare
2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP
2003, SI.2003/004-938-22.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Občina Ljutomer
Ob-37893/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Veronika Korošec,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/30-77-430, elektronska pošta: veronika.korosec@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Veronika
Korošec, Miklošičeva 24, pritličje, vložišče,
soba št. 51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Veronika Korošec, Miklošičeva
24, pritličje, vložišče, soba št. 51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-013/05-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je grafična
priprava in izdelava evropske kartice
zdravstvenega zavarovanja in spremnih
tiskanih gradiv ter personalizacija in priprava za distribucijo evropske kartice
zdravstvenega zavarovanja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji, v kolikor bodo izpolnjeni
pogoji v skladu z določbo 20. člena ZJN-1 ali
v skladu z določbo 97. člena ZJN-1.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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(a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT;
(b) izjava ponudnika o predložitvi podaljšane bančne garancije za resnost ponudbe;
(c) izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbene vrednosti;
(d) bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
(e) izjava banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku in
(f) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
(a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
(b) da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
(c) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
(d) da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
(e) da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
(b) potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
(c) žigosana in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisana izjava ponudnika,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (priloga 3 D. dela razpisne dokumentacije);
(d) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(e) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Potrdilo o ekonomski sposobnosti ponudnika:
(a) Ponudnik pravna oseba obrazec
BON-1/P oziroma obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki za leto 2004, ki ga izda AJPES, in potrdilo bank, pri katerih je imel ponudnik odprt transakcijski račun, o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obračunsko zaključenih mesecev pred datumom
oddaje ponudbe, ki dokazuje, da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih pred datumom oddaje ponudbe ni imel blokiranega računa;
(b) poročilo pooblaščenega revizorja po
6. členu Odredbe o finančnem poslovanju
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proračunskih porabnikov, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
(a) žigosana in s strani odgovorne osebe
ponudnika podpisana izjava ponudnika o
tehničnih in kadrovskih zmogljivostih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: DIREKCIJA-013/05-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko potencialni ponudniki dvignejo v vložišču naročnika, Miklošičeva 24,
Ljubljana, soba 51, pritličje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2006
ob 13. uri; na sedežu naročnika, Miklošičeva
24, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-37912/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JP Komunala Izola d.o.o., kontaktna oseba: Miran Milenkovski, Industrijska cesta
8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-34-950,
faks 05/66-34-949, elektronska pošta: miran.milenkovski@komunala-izola.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1 / 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje raznih del iz dejavnosti naročnika
na vzdrževanju javnih in prometnih površin ter interventnih del na kanalizaciji
in na pokopališču na območju Občine
Izola.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje Občine Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: enoletne storitve za potrebe JP komunala Izola
d.o.o.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006, konec 1. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pisna 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:
– registracija pri pristojnem sodišču,
– da ni v kazenskem postopku ali osumljen kaznivega dejanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da ni imel blokiranega TTR zadnjih 6
mesecev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis iz sodnega registra,
– priglasitev na davčnem uradu za s.p.,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
kazenskem postopku,
– potrdilo ministra za pravosodje, da ni
vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1,
– bilanca stanja in izkaz uspeha za s.p.,
– BON 2 in BON 3 ali potrdilo ponudnikove poslovne banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: minimalno 12 NK delavcev,
ki so v rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 67/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 10.000 SIT do prevzema dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR Banka
Koper 10100-0029080595 ali blagajna na
sedežu podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006 do 12.
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: do 1. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: vodja javnega naročila, komisija, pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006
ob 10. uri; JP Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
JP Komunala Izola d.o.o.
Ob-37953/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktna oseba: Martina Nemanič, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 07/306-31-00, faks 07/363-74-02, elektronska pošta: obcina.metlika@metlika.si,
internetni naslov: www.metlika.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: 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava predinvesticijskega programa in
idejne zasnove s ponudbenim memorandumom za investitorje za Terme Metlika,
študije in izvedbenega načrta ureditve tematskih poti na območju Občine Metlike
in navezava na tematske poti na hrvaški
strani in programske zasnove in načrta
ureditve izrabe reke Kolpe za trajnostne
in sonaravne rekreacijske turistične programe.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 5. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
pogodbene vrednosti (z DDV), garancija za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10%
pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: naročnik bo pogodbo sklenil
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki pa ne sme biti starejše od 30 dni;
2. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo ministrstva, pristojnega za

pravosodje, ki pa ne sme biti starejše od
30 dni;
3. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku, katerega namen ali posledica je prenehanje
poslovanja ponudnika; izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki pa ne sme
biti starejše od 30 dni;
4. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi; potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa; ki pa
ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1 in BON-2 in potrdilo poslovne
banke, da ponudnikov račun v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, ni bil blokiran; ki
pa ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference izvajalca ter seznam
ključnih strokovnjakov, ki bodo delali na projektu, prilogi III in IV razpisne dokumentacije.
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 20. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno plačati na TRR
naročnika; 01273-0100016016, sklic 28
75728-7141998-46002006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 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: člani komisije, predstavnik Agencije za regionalni razvoj, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2006
ob 12. uri; Občina Metlika.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program PHARE 2003 Ekonomska
in socialna kohezija – SNP 2003.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Občina Metlika
Št. 01/06
Ob-37954/05
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: Mojca Marovič, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-40,
faks 01/598-18-41, elektronska pošta: mojca.marovic@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.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 21.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za pravne storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika in
izbranega izvajalca.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.11.00.00-3, 74.11.11.00-1, 74.11.12.00-2,
74.11.21.00-8, 74.11.21.10-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik pravne storitve naroča sukcesivno
v skladu s svojimi potrebami. Podrobnejše
informacije v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in/ali konec
1. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 30 dni po prejemu računa za opravljene storitve.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudbo lahko odda en
ponudnik ali skupina ponudnikov (joint venture). V primeru skupine ponudnikov morajo
partnerji predložiti akt o skupnem nastopu,
iz katerega so razvidna razmerja med partnerji. V primeru skupnega nastopa mora
vodilni partner (nosilec) samostojno izpolniti
vse pogoje za sodelovanje na razpisu, reference, ki se ocenjujejo v okviru meril, pa se
upoštevajo od vseh partnerjev konzorcija.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila. – izpisek iz sodnega ali
drugega ustreznega registra (ne starejši od
15 dni);
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom. – potrdilo
o izdanem dovoljenju;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. – potrdilo sodišča ali drugega pristojnega organa;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni obsojen. – potrdilo Ministrstva za pravosodje ali drugega pristojnega
organa (ne starejše od 15 dni) in izjava;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
– izjava;
Če državni organi za posameznega ponudnika ne izdajajo potrdil iz zgornjih alinej
ali ta potrdila ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, jih lahko ponudnik nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred
notarjem, ali izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati, da znaša njegov letni promet iz preteklih treh poslovnih letih pred objavo predmetnega javnega
naročila najmanj 270 milijonov SIT (brez
DDV). – bilance ponudnika in izjava ponudnika za leto 2005, kolikor bilance še niso
pripravljene;
– ponudnik mora izkazati, da ni imel blokiranega TRR v obdobju šest mesecev pred
dnevom oddaje ponudbe. – potrdila vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprt TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik naročniku zagotavlja najmanj
4 osebe z nazivom odvetnik.
V ta namen je ponudnik lahko v skladu z Zakonom o odvetništvu (Ur. l. RS, št.
18/93, 24/96, 24/01, 111/05) civilna odvetniška družba ali odvetniška družba kot pravna oseba, katere družbeniki so (najmanj)
osebe, ki jih v ponudbi navaja kot ustrezen
kader. Ponudnik lahko zaradi izpolnitve tega
pogoja odda tudi skupno ponudbo (Joint
Venture), vendar morajo v tem primeru vsi
partnerji v skupni ponudbi imeti sedež na
istem naslovu.
Ponudba s podizvajalci ni dovoljena.
Dokazila:
– potrdilo Odvetniške zbornice Slovenije o vpisu v imenik odvetnikov za vsako od
prijavljenih oseb;
– izpisek iz sodnega registra, če je
odvetniška družba pravna oseba oziroma
če gre za civilno družbo, družbeno pogodbo
med partnerji;
– v primeru skupnega nastopa (Joint
Venture) partnerji predložijo akt o skupnem
nastopu, iz katerega so razvidna razmerja
med sodelujočimi;
– Izmed navedenih oseb odvetnikov
mora imeti najmanj 1 oseba 10 let delovne
dobe, od tega najmanj 5 let samostojnega
opravljanja dejavnosti, najmanj 1 oseba 8 let
delovne dobe, od tega najmanj 3 leta samostojnega opravljanja dejavnosti in najmanj 1
oseba 5 let delovne dobe in od tega najmanj
1 leto samostojnega opravljanja dejavnosti.
Dokazila:
– fotokopije delovnih knjižic,
– potrdilo Odvetniške zbornice Slovenije o vpisu v imenik odvetnikov,
– življenjepisi.
– Ponudnik ima redno zaposlenih najmanj 5 oseb z univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Izpolnjevanje tega pogoja se presoja ločeno od pogoja pod prejšnjo alinejo, kar
pomeni, da se kader priznan kot ustrezen v
prejšnji alineji ne more ponovno priznati za
ustreznega tudi po tej alineji.
Od navedenih oseb morata imeti najmanj
2 osebi 2 leti delovne dobe in najmanj dve
osebi 1 leto delovne dobe.
Dokazila:
– fotokopije delovnih knjižic,
– življenjepisi,
– sedež ponudnika je v kraju sedeža
naročnika.
Dokazila:
– izpisek iz sodnega ali drugega
ustreznega registra.
– Ponudnik mora imeti vsaj 2 referenci s področja pravnega svetovanja javnim
zavodom. Od tega mora vsaj 1 referenca
izkazovati letni obseg poslovanja v letu pred
objavo tega javnega naročila najmanj 17
mio SIT (brez DDV).
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Dokazila:
– pogodbe ali naročilnice za pravno
sodelovanje z naročniki,
– potrdilo naročnika, da je letni obseg
poslovanja znašal najmanj 17 mio SIT.
– Ponudnik mora imeti vsaj 4 reference s
področja pravnega svetovanja osebam javnega prava.
Dokazila:
– pogodbe ali naročilnice za pravno
sodelovanje z naročniki.
– Ponudnik mora imeti vsaj 5 referenc,
s katerimi izkazuje svetovanje osebam javnega ali zasebnega prava na področju delovnega prava.
Kot reference s področja delovnega prava se štejejo svetovanje pri pripravi splošnih
aktov delodajalca (sistemizacija delovnih
mest, pravilnik o delovnih razmerjih,...) in
pogodb o zaposlitvi naročnikom z najmanj
25 zaposlenimi.
Dokazila:
– potrdilo naročnika.
– Ponudnik mora imeti vsaj 4 reference s
področja javnih naročil, pri čemer je ocenjena vrednost naročila presegala 100 mio SIT
(brez DDV), pri najmanj eni izmed navedenih referenc pa 500 mio SIT (brez DDV).
Kot reference na področju javnih naročilu
štejejo samo sodelovanje oziroma svetovanje pri uspešno izvedenih postopkih oddaje javnih naročil (brez vloženih revizijskih
zahtevkov oziroma so bili vloženi revizijski
zahtevki neuspešni).
Dokazila:
– potrdilo naročnika.
Vse zahteve po referencah se nanašajo
na zadnja tri leta pred objavo tega javnega
naročila, če v javnem razpisu ali razpisni
dokumentaciji ni drugače določeno.
– Ponudnik nima kolizije interesov z državnimi organi, organi v sestavi državnih
organov in drugimi državnimi subjekti, kar
pomeni, da sam ali kot zastopnik zoper njih
ne uveljavlja denarnega zahtevka, katerega
glavnica je večja od 100 mio SIT.
Dokazila:
– izjava.
Ponudnik mora zagotoviti, da je eden izmed odvetnikov, ki so navedeni v ponudbi,
naročniku na razpolago vsak delovni dan
najmanj 8 ur.
Dokazila:
– izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference ponudnikovih kadrov,
3. reference ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. Predstavniki ponudnikov, ki imajo pooblastilo za
zastopanje, lahko dajo pripombe na postopek odpiranja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006
ob 9. uri; Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico, da po izteku pogodbe z
izbranim ponudnikom skladno z 97. členom
Zakona o javnih naročilih, sklene novo pogodbo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Slovenska turistična organizacija
Št. 1/06-5
Ob-37985/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Janez Čakš, dr. med., Celjska
cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
tel. 03/818-37-28, faks 03/818-38-34, elektronska pošta: Zd-smarje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne
dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-615, faks
03/54-34-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost
zavodov osnovne dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/54-34-615, faks 03/54-34-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
II.1) Opis: izvedba prevozov dializnih
bolnikov.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sukcesivno
izvajanje prevozov dializnih bolnikov za
obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje
pri Jelšah (po relacijah).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda za celoten obseg izvedbe sukcesivnega izvajanja vsakodnevnih
prevozov dializnih bolnikov glede na relacije (ca. 222024 km) in časovne termine po
specifikaciji naročnika v skladu z razpisno
dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 1. 2006 do 31. 3.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe
Ponudnik mora priložiti svoji ponudbi lastno bianco menico za resnost ponudbe, z
menično izjavo, v višini 1,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe predložil lastno menico,
bianco, podpisano in s pečatom, z menično
izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta, z veljavnostjo en dan po preteku
roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih – 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
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;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora v
ponudbi predložiti v primeru:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
(Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1, pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja);
Zasebniki – samostojni podjetniki: Potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da ponujena cena storitve ne presega
cene, ki jo za tovrstne storitve priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– da je v zadnjih treh letih (2003, 2004 in
2005) že opravljal navedene storitve kvalitetno in strokovno;
– da razpolaga z vsaj dvemi vozili, prirejenimi za prevoz dializnih bolnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 2. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
te objave pri kontaktni osebi Geršak Vladu, Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva
3, 3000 Celje, tel. 03/54-34-615. Pri dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno priložiti: davčno številko in potrdilo o vplačilu na
TRR 06000-0104397810, pošljete na faks
03/54-34-614.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006
ob 12. uri; Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje desno
– Referat za javna naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Ob-37986/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-1/2006-S-AD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve čiščenja prostorov za obdobje 5
let v ocenjeni vrednosti 700 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana na lokacijah: Studenec 48, Zaloška
cesta 29, Poljanski nasip 58.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
čiščenja prostorov za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti 700 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5 mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 mio SIT za
ves čas veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna 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;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču za dejavnost čiščenja objektov
in opreme;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvajanje predmeta javnega naročila zagotoviti stalno (40
ur tedensko) prisotnost osebe z najmanj v.
stopnjo izobrazbe zdravstvene ali sanitarne smeri na lokacijah izvajanja predmeta
javnega naročila, ki bo nadzirala in koordinirala delo čistilk na oddelkih (dokazilo je
izjava E 02);
– izjavo, da bo imel v času izvajanja posla sklenjeno zavarovanje pri zavarovalnici
zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti,
lastnosti in pravnega razmerja, navedenega
v zavarovalni listini in ima za posledico telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe
(poškodovanje oseb) ali uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari),
pri čemer mora biti zavarovalna vsota za
poškodovanje oseb najmanj 4 mio SIT in
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za poškodovanje stvari najmanj 1 mio SIT
(dokazilo je izjava ponudnika);
– ponudnik mora izkazati najmanj en
referenčni posel (v trajanju najmanj 6 mesecev) v zadnjih treh letih. kot referenčni
posel šteje čiščenje bolnišnice ali socialnovarstvenega zavoda (razvidno iz obrazca
in pogodbe), iz izjave OBR-B01 pa mora
izhajati ustrezna kvaliteta čiščenja;
– ponudnik mora predložiti opis svoje
tehnologije čiščenja ter opredeliti vsa sredstva, čistila in pripomočke, ki jih bo v ta
namen uporabljal in priložiti izjavo OBR-C
08, da bo ponudnik v celoti čistil skladno s
postavljenimi tehničnimi zahtevami naročnika ter s svojo tehnologijo čiščenja;
– izjava, s katero ponudnik dovoljuje preverjanje podatkov pri ustreznih osebah;
– izjava ponudnika o posredovanju podatkov za preverjanje resničnosti navedb v
ponudbi in da ni uvrščen na seznam oseb, ki
ne smejo poslovati z javnimi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: javni razpis čiščenje prostorov Ob-28975/05 z dne 28. 10. 2005 je
bil s sklepom Državne revizijske komisije
za revizijo postopkov javnih naročil z dne
22. 12. 2005 v celoti razveljavljen.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-35999/04 z dne 24. 12.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-1/2006-SAD.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2006.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2006
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba mora
biti izročena naročniku v izvirniku.
Javni
razpis
Čiščenje
prostorov
Ob-28975/05 z dne 28. 10. 2005 je bil s
sklepom Državne revizijske komisije za revizijo postopkov javnih naročil z dne 22. 12.
2005 v celoti razveljavljen.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-38046/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Občina Polzela, kontaktna oseba: Magda
Cilenšek, Polzela 8, 3313 Polzela, Slovenija,
tel. 03/703-32-13, faks 03/703-32-23, elektronska pošta: magda.cilensek@polzela.si,
internetni naslov: http:/www.polzela.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Polzela, tajništvo občine,
kontaktna oseba: Gordana Čmak, Polzela 8,
3313 Polzela, Slovenija, tel. 03/703-32-13,
faks 03/703-32-23, elektronska pošta: Gordana.cmak@polzela.si, internetni naslov:
http:/www.polzela.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
vzdrževanje občinskih kategoriziranih lokalnih cest na območju Občine Polzela.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Št. 402-06-4/01-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor izvajalca za letno in zimsko vzdrževanje občinskih kategoriziranih lokalnih
cest za triletno obdobje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Polzela.
Šifra NUTS:1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
Naročnik si pridružuje pravico, da za izvajanje izbere varianto I ali varianto II ali
nobene.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Letno in zimsko vzdrževanje kategoriziranih občinskih lokalnih cest.
Letno vzdrževanje se izvaja za vse
kategorizirane lokalne občinske ceste
(LC,LZ,LK). Predvidene so variante za izvajanje zimske službe, predvideni sta dve
varianti.
Varianta I obsega zimsko vzdrževanje za
vse kategorizirane lokalne občinske ceste,
ki so predmet razpisa (LC, LZ, LK).
Varianta II obsega zimsko vzdrževanje
za lokalne občinske ceste med naselji v
občini in naselji izven občine (LC) in lokalnih zbirnih cest(LZ). Lokalne krajevne ceste
(LK) niso predmet ponudbe po varianti II.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: 15. 3. 2006, zaključek del: 15. 3. 2009.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
opredeljeno 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: 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; Zakon o javnih
cestah, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Št. 402-06-4/01-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 1. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Banki Slovenija št.
01373-0100004520, sklic 00-4020640106,
pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na:
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo, lahko pa se na podlagi
zahtevka z priloženim dokazilom o plačilu
pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: ponedeljek 6. 2. 2006 do 12. ure, ne glede na
način dospetja; Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 60 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb oziroma do 13. 4. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ponedeljek
6. 2. 2006 ob 13. uri; Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Občina Polzela
Ob-5/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: mag. Bojana Novak,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/309-45-36, faks
00386/(0)1/309-45-91ali00386/(0)1/309-45-92,
elektronska pošta: gp.mop@gov.si, internetni naslov: http://www.mop.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-60/2005-Blanca.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava »idejnega projekta za ureditev
pritokov Save na območju he  Blanca:
Sevnična, Blanščica, Konjšca in Vranjski potok«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se izvaja na terenu, sedežu podjetja, sedežu naročnika.
Šifra NUTS: SI 00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):, glavni predmet: 74.23.20.00 – 4,
glavni besednjak, dopolnilni besednjak: storitve gradbenega projektiranja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– Sevnična: geodetske podlage, geološko-geotehnično poročilo, lokacijska informacija, smernice,idejni projekt, opis stanja
povodja;
– Blanščica: geodetske podlage, geološko-geotehnično poročilo, lokacijska informacija, smernice,idejni projekt, opis stanja
povodja;
– Konjšca: geodetske podlage, geološko-geotehnično poročilo, lokacijska informacija, smernice,idejni projekt;
– Vranjski potok: geodetske podlage,
geološko-geotehnično poročilo, lokacijska
informacija, smernice,idejni projekt, opis
stanja povodja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja pri ponudbi mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
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 ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom oziroma
da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur.
l. RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
4. da je predložil v razpisni dokumentaciji
zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja,
5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti,

6. da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
7. da v projektni skupini poleg vodje projekta zagotovi še najmanj 4 sodelavce/člane
projektne skupine,
8. da zagotovi ustreznost izobrazbe
nosilca naloge/vodje projekta in sodelavcev/članov projektne skupine ter predloži
ustrezna dokazila,
9. da zagotovi, da ima odgovorni nosilec naloge/vodja projekta izobrazbo
univ.dipl.inž.grad., smer hidrotehnika in najmanj 5 let delovnih izkušenj, sodelavec/član
projektne skupine pa najmanj 5 let delovnih
izkušenj,
10. da izkaže, da je v preteklih 5 letih in
tekočem letu izdelal vsaj 3 Idejne projekte
ali PGD, PZI dokumentacije za podoben tip
objekta, ki je predmet razpisa,
11. da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo
razpisane naloge predpisuje Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02)
in dopolnitve Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1A, Ur. l. RS, št. 47/04) ter Pravilnik o
projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 66/04 in 54/05),
12. da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: dokazilo, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
obrazec BON, iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznostih (samostojni podjetnik predloži dokazila
bank, kjer ima odprte račune, iz katerih je
razviden zgoraj navedeni pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
Pponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D4,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 11:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D2,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 12:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D1.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-60/2005Blanca.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 6. 2.
2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti brezplačno na
sedežu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 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: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 13. uri, MOP, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
sejna soba št. 514 / V. nadstropje.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
V.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 1/2006
Ob-15/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: VDC
Krško-Leskovec, kontaktna oseba: Lidija Žnideršič, Ul. Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija, tel. 07/490-51-60;
041/705-959, faks 07/490-51-61, elektronska pošta: tajnistvo.vdc@siol.net, internetni
naslov: tajnistvo.vdc@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava in razdelitev obrokov prehrane
(malice).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: enote VDC Leskovec,
VDC Sevnica in VDC Brežice.
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: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 3. 2006, konec 15. 3.
2009.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za resnost ponudbe 1 bianco menica
s pooblastilom za izpolnitev menice in nalogom za plačilo menice, v višini 10% ponudbene vrednosti za sklop/sklope javnega
naročila, za katerega/katere daje ponudnik
ponudbo, plačljivo pri banki – domicilatu, ki
vodi transakcijski račun ponudnika;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dve bianco menici s pooblastilom za
izpolnitev menic in nalogom za plačilo menic
v višini 10% pogodbene vrednosti, plačljivi
pri banki – domicilatu, ki vodi transkacijski
račun ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev
ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednostenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence. Dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– kazenska evidenca. Izjava, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
Da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Izjava ponudnika, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli
drugi postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
ponudnik sedež. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
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6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2004 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2004 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
7. da predloži podpisano izjavo, da je
podal podatke za vse transakcijske račune,
ki jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo o zagotavljanju izvajanja storitev;
11. da predloži podpisano izjavo o oddaljenosti prostorov, v katerih bo izvajal storitve;
12. da predloži podpisano izjavo o plačilnih pogojih;
13. da kot garancijo za resnost ponudbe
predloži eno bianco menico s pooblastilom
za izpolnitev in nalogom za plačilo menice v višini 10% ponudbene vrednosti za
sklop/sklope javnega naročila, za katerega/katere daje ponudbo, plačljivo pri banki – domiciliatu, ki vodi transakcijski račun
ponudnika;
14. da predloži podpisano izjavo, da bo
ob podpisu pogodbe kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti predložil
dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in nalogom za plačilo menic v višini
10% pogodbene vrednosti, plačljivi pri banki – domiciliatu, ki vodi transakcijski račun
ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije in točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006
ob 12. uri, Varstveno delovni center KrškoLeskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273
Leskovec pri Krškem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
VDC Krško-Leskovec

Št. 18/06
Ob-20/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Franc Ogrizek, Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-358 ali
02/22-01-357, faks 02/22-01-359, elektronska pošta: Franc.ogrizek@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 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje varnostno informatorske službe za potrebe upravnih organov Mestne
občine Maribor; varovanje premoženja,
upravljanje z varnostno nadzornim centrom in informatorska služba.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitev
varovanja premoženja se bo opravljala na
naslednjih lokacijah: Ulica Heroja Staneta
1, Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, Prešernova ulica 6, Slovenska ulica 40, Rotovški
trg 9, Cafova ulica 7, Glavni trg 15, Grajska
ulica 7, Prešernova ulica 5, Vrbanska cesta
101, Malečnik 51, in Lackova cesta 216,
Limbuš.
Na navedenih lokacijah se opravlja varovanje objektov.
Število ur opravljanja storitev po lokacijah (skupno število ur vseh zaposlenih)-informatorska služba:
1. Ulica heroja Staneta 1, Maribor – 33
ur dnevno,
2. Ulica Heroja Tomšiča 2 – 9 ur dnevno,
3. Slovenska ulica 40 – 10 ur dnevno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1 mio SIT in izjava banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponujene
vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh od prejema računov – račun ne
more biti skupen ampak ločeni računi po
zahtevi naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja med ponudniki in kdo
je skupni podpisnik pogodb.
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.
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2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: potrdilo ministrstva pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
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 ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za oddajo ponudbe).
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: dokazilo iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa – potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik
odprte račune pri več bankah mora priložiti
potrdila vseh bank pri katerih ima odprte
račune.
3. da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da ponudnik predloži poročilo pooblaščenega revizorja v skladu z Uredbo o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01) ki potrjuje, da ima ponudnik poravnane obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev
in kooperantov. Mnenje pooblaščenega revizorja ne sme biti starejše od 15 dni od dneva
predvidenega za oddajo ponudbe;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik v zadnjih treh letih pred
objavo javnega naročila izvedel vsaj tri tovrstne storitve in predloži ustrezna potrdila;
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in strokovna priporočila.

2. da ima ponudnik usposobljeno varnostno osebje po Zakonu o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) in 6. členu
Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega
varovanja (Uradni list RS, št. 64/95), da ima
usposobljeno varnostno osebje za ravnanje
z nevarnimi snovmi in plini in da ima usposobljeno varnostno osebje za upravljanje s
centralnim ogrevanjem (strojnik centralnega
ogrevanja);
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. da ima ponudnik najmanj 35 registriranih varnostnikov z licenco za varovanje
premoženja;
Dokazilo: potrdilo ministrstva za notranje
zadeve.
4. da ima ponudnik vsaj 4 delavce z
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka iz 17. člena Pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov (Uradni list RS,
št. 63/03);
Dokazilo: potrdilo o opravljenem izpitu
iz ZUP.
5. da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delovnih pogojev in določila kolektivne pogodbe dejavnosti v zvezi z izplačilom plač;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 storitve za opravljanje varnostno
informatorske službe – 70 točk;
2. cena storitev za sprejemanje alarmnih
podatkov in varnostno ukrepanje – 30 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 2. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 1270-0100008403 AJP-Slovenska
Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 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. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2006
ob 13. uri; Maribor, Heroja staneta 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Franci Ogrizek.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Mestna občina Maribor
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana, kontaktna oseba: Darja Vidovič, Poljanska 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/231-71-67, faks 01/431-50-55, elektronska pošta: Darja.vidovic1@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.suaslj.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve čiščenje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje Srednje upravno administrativne
šole Ljubljana in športne dvorane Poljane za dobo 1 leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje Srednje upravno administrativne šole
Ljubljana in športne dvorane Poljane za
dobo 1 leta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v 30 dneh po uradnem prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vsi registrski listi iz sodnega registra
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb). Samostojni
podjetniki predložijo priglasitveni list DURS.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen na osnovi sodne odločbe. Potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska
evidenca. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb. Potrdilo,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na osnovi sodne odločbe. Potrdilo
izda Okrožno sodišče. Potrdilo sodišča ne
sme biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer:·za gospodarske družbe:
obrazec BON 2;
– za samostojne podjetnike: podatki iz
bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi pristojni DURS
ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun.
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Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
– revizijsko poročilo, če ga za ponudnika
predpisuje Zakon o gospodarskih družbah.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, to je seznam
opravljenih storitev čiščenja v zadnji treh
letih v vrednosti nad 7,000.000 SIT, in sicer:
najmanj 2 čiščenji nad 7,000.000 SIT (brez
DDV). Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsako storitev
čiščenja, ki jo ponudnik v obrazcu navaja.
Seznam zaposlenih, ki bodo izvajali čiščenje
in odgovornega za nadzor kakovosti. Pogoj:
navedba najmanj 7 čistilk oziroma čistilcev
v seznamu. Navedba tehničnih zmogljivosti
ponudnika, ki vsebuje tudi stroj za čiščenje
oziroma odstranjevanje rokometne smole in
žvečilk.
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:

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-37661/05
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Obveščamo, da je naročnik podaljšal rok
za oddajo in odpiranje ponudb za dobavo in
montažo opreme 110 kV GIS s priključki za
RTP Koroška vrata, objava v Uradnem listu
RS, št. 110, dne 9. 12. 2005, Ob-34369/05
in v Uradnem glasilu ES dne 7. 12. 2005, št.
dokumenta 2005 – 232333 - SL.
– rok za oddajo ponudb: 16. 2. 2006 do
10. ure,
– javno odpiranje ponudb: 16. 2. 2006
ob 11. uri.
Elektro Maribor, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.,
Ob-37801/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni
osebi:
Mateja
Podlesnik
– za splošni del, Arpad Gaal – za
tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TTR št.
01100-6030699359 odprt pri Banki Slovenije pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z
dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006
ob 13. uri; Srednja upravno administrativna
šola, Poljanska 24, 1000 Ljubljana, v sobi
št. 4 v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Srednja upravno administrativna šola
Ljubljana

mateja.podlesnik@elektro-maribor.si,
internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del, Arpad Gaal;
tel: 02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
NN kabli do 1 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 105,000.000
SIT.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 93 točk,
2. reference – 3 točke,
3. rok plačila – 2 točki,
4. certifikat SIST EN ISO – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel:
02/220-01-28 – za splošni del, Arpad Gaal;
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-37870/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: mag. Milan Vižintin, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV in Polonca Matko, soba 411/IV, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elementi za zaščito in vodenje v 20 kV
izvodnih celicah – 73 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik mora nuditi razpisano blago
v celoti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 2. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 3/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006 ob
11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Vižintin Milan,
tel. 03/42-01-350.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-37873/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: mag. Milan Vižintin, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba
411/IV, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odklopniki 20 kV – 25 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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Ponudnik mora nuditi razpisano blago
v celoti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 2/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2006 ob 8. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006 ob
9. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Vižintin Milan,
tel. 03/420-13-50.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-37874/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Miroslav Ritovšek, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontak-
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tna oseba: Miroslav Ritovšek, Jože Blagotinšek, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba
411/IV, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav.
– kabel energetski SN,
– univerzalni samonosni kabli SN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudnik mora nuditi razpisano blago
v celoti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, reference, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 2. 2006.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
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in navedbi oznake blago 1/06. (Dokazilo posredovati po faksu 03/54-85-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006 do 10. ure
kadar je potrebno.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006 ob
11. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-13-61,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-37899/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Dušan Zadravec, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Zadravec Dušan, Turinek Boštjan,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Sonja Marinček, soba
411/IV, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 5/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
večfunkcijski števci delovne in jalove
električne energije:
– priključitev indirektna in polindirektna,
– priključitev direktna,
– GSM/GPRS komunikatorji za števce,
– serijski vmesnik 485.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: eno leto po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 5/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 ob 9. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006 ob
10. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Zadravec Dušan, tel. 03/420-13-05 in Turinek Boštjan,
tel. 03/420-12-28.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-37900/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Dušan Zadravec, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Zadravec Dušan, Turinek Boštjan,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba
411/IV, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 4/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
števci električne energije z DLC komunikacijo in koncentratorji:
– enofazni statični števec DLC,
– trifazni statični števec DLC,
– koncentratorji za števce po DLC in
GS/GPRS in ETTHERNET komunikacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 4/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006 ob
9. uri, Celje, Vrunčeva 2 a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Zadravec Dušan, tel. 03/420-13-05 in Turinek Boštjan,
tel. 03/420-12-28.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-38012/05
V javnem razpisu za oddajo naročila
po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34234/05, za gradbeno obrtniška dela
za RTP Koroška vrata, naročnik podaljšuje
rok za oddajo in javno odpiranje ponudb:
– rok za oddajo ponudb: 23. 1. 2006 do
9. ure
– javno odpiranje ponudb: 23. 1. 2006
ob 10. uri.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-37869/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Gregor Milanez, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks
03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV in Polonca Matko, soba 411/IV, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/06-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela v RTP 110/20 kV Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – RTP
Brežice.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se oddaja kot celota.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v pogodbenem roku.
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 sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGD.
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 plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/06-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 2. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 40.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake gradnje 1/06-G.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2.
2006 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Gregor Milanez, tel. 03/42-01-344.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
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Št. 08/06
Ob-37875/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Marjan Drolc, inž. elektroenergetike – tehnično področje, Irena
Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-40-00 (hišna centrala), 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56/VI nadstropje, soba št. 16,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in zamenjava železnih jamborjev na 20 kV DV Hotavlje–Žetina (elektromontažna in gradbena dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hotavlje (DV 20 kV Hotavlje–Žetina).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del v Tehnični razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
PI  redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj,
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu
s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčne
uprave RS, ne starejše od 30 dni,
 BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– tehnična ponudba, izdelana v sladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS), o
posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
 pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. tč. 23. čl. ZJN-1,
K dokazilo referenčno potrdilo, da je ponudnik ali njegov podizvajalec v preteklem
5-letnem obdobju zgradil objekt, ki ustreza
predmetu tega razpisa in v predpisanemu
obsegu:
– minimalna dolžina daljnovoda –
2000 m,
– minimalno število predalčnih daljnovodnih jeklenih stebrov vključno s temelji – 6
kom,
– datum izgradnje daljnovoda ne sme biti
starejši od 5 let.
III.2.1.4) Drugi podatki (če je potrebno)
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– potrjen vzorec pogodbe.

tih:

Pomen oznak pri zahtevanih dokumen-

PI – dokument mora biti predložen tudi
za ev. podizvajalce,
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe,
K – pogoj lahko soponudniki, oziroma
ponudnik in podizvajalec izpolnjujejo skupno.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1 skupna ponudbena vrednost (97% delež) in
2. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 39/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 2. 2006, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-39, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 2006 ali 28 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 3. 6. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2006
ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 27. 1.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 00631
Ob-37921/05
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:
Stipe Žuna, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00,
faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Sti-
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pe.zuna@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/60/2005/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba sprejemno oddajne čistilne postaje Rogatec in sprejemno oddajne čistilne
postaje Rogaška Slatina na visokotlačnem plinovodu M2/1, DN 800, ANSI 600.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rogatec in Rogaška
Slatina (Male Rodne).
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: izvedba
sprejemno oddajne čistilne postaje Rogatec
in sprejemno oddajne čistilne postaje Rogaška Slatina na visokotlačnem plinovodu
M2/1, DN 800, ANSI 600.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: marec do november 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek januarja 2006 in konec
januarja 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za 2.
fazo postopka bo naročnik zahteval bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti. Pri oddaji ponudbe mora
ponudnik predložiti izjavo banke, da bo izdala 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 določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu
v roku 30 dni po prejemu in potrditvi posameznega računa, ki ga bo izvajalec izstavljal
enkrat mesečno za pretekli mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in da zaradi tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Izjava ponudnika dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje

ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vodi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomsko finančni, tehnični,
kadrovski in ostali pogoji za priznanje sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Ekonomsko finančni pogoji:
1. Povprečni letni prihodki ponudnika za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
500,000.000 SIT.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
b) Tehnični, kadrovski in ostali pogoji:
1. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih realizirani vsaj dve gradnji plinovodov
in/ali plinovodnih objektov tlaka nad 16 barov.
2. Ponudnik mora imeti v lasti ali najemu
(v primeru najema mora predložiti dokument
o pogodbenem razmerju) razpoložljivo gradbeno mehanizacijo in opremo za izvedbo
predmetnega naročila oziroma imeti sklenjen sporazum o sodelovanju za peskanje,
antikorozijsko zaščito, radiografsko kontrolo
zvarov in trdnostni ter tesnostni preizkus.
3. Ponudnik mora imeti ustrezno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti.
4. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene:
– vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba odgovornega vodje del mora biti najmanj
6. stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom in vpisan v imenik Inženirske zbornice.
Imeti mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja del,
– vsaj tri vodje del. Izobrazba vodje del
mora biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri.
Imeti mora najmanj 5-letne izkušnje pri podobnih delih.
5. Kolikor bo ponudnik izvajal gradnjo
s podizvajalci, jih mora navesti v ponudbi,
ter navesti v kolikšnem delu bo dela oddal
podizvajalcem (izraženo v %).
Gradbeni podizvajalec mora izpolnjevati
pogoje iz a.2), b.2.1.) točke oziroma strojni
podizvajalec iz a.2.), b.1), b.2.2) točke in
b.3), XVI. poglavja razpisne dokumentacije, glede na vrsto del, za katere jih ponudnik navaja, kar dokazujejo enako kot
ponudniki.
6. V primeru skupne ponudbe morajo
skupni ponudniki izpolnjevati pogoje iz XV.
poglavja vsak zase in pogoje iz poglavja
XVI. razpisne dokumentacije pa vsi skupaj.
7. V primeru skupne ponudbe morajo
skupni ponudniki predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
8. Ponudnik mora predložiti izpolnjen in
potrjen obrazec: Tehnične zahteve za opremo.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
1. faza: ugotovitev in priznanje sposobnosti
Naročnik bo prijave ocenjeval po naslednjih merilih:

Št.

4 / 13. 1. 2006 /

Stran

201

1. reference za gradnjo energetskih
objektov in infrastrukture v vrednosti nad
100,000.000 SIT, v zadnjih petih letih,
2. število sklenjenih pogodb za potrebe
izgradnje prenosnih ali distribucijskih plinovodov v vrednosti nad 50,000.000 SIT, v
zadnjih petih letih.
2. faza: sklenitev okvirnega sporazuma:
Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe. Pri
tem bo upošteval naslednja merila:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijski rok.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/60/2005/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 2. 2006 do 11.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 3. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
(s pooblastilom).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: 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: 9. 1. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Storitve
Ob-37802/05
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Elektro Celje, d.d. v postopku
javnega razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku, za vrsto storitev:
2. sklop Avtomobilsko zavarovanje;
– avtomobilska odgovornost,
– AO plus,
– avtomobilski kasko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/05 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25020/05, v skladu s 77. členom ZJN-1,
zavrača vse ponudbe.
Postopek za sklop Avtomobilsko zavarovanje, bo naročnik ponovil.
Elektro Celje javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Celje
Ob-37871/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo
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električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Darko Žvikart, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV in Polonca Matko, soba 411/IV, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elektromontažna dela na NN vodih in napravah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
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: javno
naročilo se oddaja kot celota.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: eno leto po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak.
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: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; predpisi s področja zavarovalništva.
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 plačila, odzivnost.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet). Valuta
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno do-
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kumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake storitev 1/06-S.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006 ob
11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darko Žvikart,
tel. 03/42-01-209.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-37872/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Marijan Terbovc, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Sonja Marinček, soba
411/IV, Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-72, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: priloga IA, 06.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovalne storitve za avtomobilsko
zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
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.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od sklenitve pogodbe do 31. 12.
2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od sklenitve pogodbe do 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

1. garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene letne vrednosti, 2,800.000
SIT,
2. pisna izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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
sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: bilanca stanja in
izkaz poslovnega izida za leto 2004, izkaz
kapitalske ustreznosti za leto 2004, dokazilo
o poravnanih davkih, reference.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o plačilu premije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; predpisi s področja zavarovalništva.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: višina premije, plačilni pogoji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 2/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006 ob 8. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006 ob
9. uri, Celje, Vrunčeva 2 a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Marjan Terbovc, tel. 03/420-14-72.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1073
Ob-37891/05
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: Jur-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jevčič Andrej, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta: andrej.jurjevcic@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.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 3.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/2/2006/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje storitve organizacije letalskih prevozov in dobave letalskih vozovnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklenitev okvirnega sporazuma za storitev organizacije letalskih prevozov in dobave letalskih
vozovnic.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek januar 2005 in/ali konec
december 2008.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Kandidat mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri
organu države, v kateri ima sedež.
2. Kandidat mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje.
3. Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojena ali biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Zoper kandidata ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
kandidatovega poslovanja; njegovega poslovanja ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Kandidat mora zadnja tri poslovna leta
poslovati z dobičkom.
2. Kandidat mora v zadnjih treh poslovnih letih pred oddajo prijave za priznanje
sposobnosti prodati vsaj 2000 potniških letalskih vozovnic letno.
3. Kandidat v zadnjih 6 mesecih pred oddajo prijave ne sme imeti blokiranega bančnega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Kandidat mora imeti vsaj dve poslovni
enoti, v katerih lahko naročnik odda naročilo
za izvedbo posamične storitve in po potrebi
prevzame kupljeno letalsko vozovnico.
2. Kandidat mora biti dosegljiv za naročilo in prevzem letalskih vozovnic najmanj
vsak delavnik med 9. in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
3. Kandidat mora v vsaki poslovni enoti
celotni delovni čas zagotavljati prisotnost
vsaj ene redno zaposlene osebe, odgovorne
za organizacijo letalskih prevozov.
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III.2.1.4) Drugi podatki:
1. Kandidat mora biti sposoben in pripravljen kupljeno letalsko vozovnico v 24
urah od oddaje naročila sam ali na kak drug
primeren način brezplačno dostaviti na naročnikov naslov, ali na naslov, ki mu ga bo
naročnik v ta namen posredoval ob nakupu
letalske vozovnice.
2. Kandidat mora biti sposoben in pripravljen naročniku posredovati informacije
glede razpoložljivih letalskih vozovnic v roku
treh ur po prejemu naročila za poizvedbo.
3. Kandidat mora biti registriran za prodajo potniških vozovnic vseh IATA prevoznikov.
4. V primeru skupne ponudbe morajo skupni kandidati ob prijavi za priznanje
sposobnosti predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. število prodanih potniških letalskih vozovnic,
2. število referenčnih naročil,
3. odzivni čas.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik P/JN/2/2006/UDSPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 1. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 6. 2. 2006.
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: 6. 1. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-37453/05
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:

4 / 13. 1. 2006 /

Stran

203

javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.25.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-045/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup razvijalnega
stroja za razvijanje filmov po postopku
ECN-2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
51,850.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-045/2005E-ODP/B: RTI (UK) Limited, kontaktna
oseba: Chris Case, Unit 6, Swan Wharf
Business Centre, Uxbridge UB8 2RA,
England, tel. +44/18-95-816-120, faks
+44/18-95-274-692.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 180.005
EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-045/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005,
Ob-21649/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-37456/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.21.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-062/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za pripravo kemikalij za procese razvijanja filmov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
25,580.208 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-062/2005-E-ODP/B:
UTEC GmbH, kontaktna oseba: Christian
Hermann, Am Bachfeld 2, Attenkirchen,
Nemčija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 88.980
EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-062/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005;
Ob-28286/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 14
Ob-37459/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktni osebi: Janez Karo in Marjana Jerman,
Teharska c. 49, SI-3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/42-56-400, faks 03/42-56-412, elektronska pošta: Marjana Jerman@javne-naprave.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava goriv in maziv.
II.5) Kratek opis:
– dobava goriv za osebna vozila,
– dobava goriv za tovorna vozila in
delovne stroje,
– dobava maziv za motorje in motorna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/JN-2005/B-JN: Petrol d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Janez
Karo, Dunajska c. 50, SI-1527 Ljubljana,
enota Celje, Slovenija, tel. 03/427-39-04,
faks 03/427-39-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 93,522.186,95 SIT (za
vse tri sklope).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 4241, Ob-29508/05 z dne 4. 11.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Št. 52/3
Ob-37467/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/36-59-700, faks 05/36-63-142, elektronska pošta: ksda.investicije@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
lahko-razstavljive sortirne linije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena 50%,
– reference 18% ,
– rok dobave 15%,
– servis 10%,
– garancijska doba 7%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Riko-Ekos d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Knavs, Mali Log 2a, 1318 Loški Potok, Slovenija, tel. 01/836-70-56, faks 01/836-70-40,
elektronska pošta: riko.ekos@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48,760.080 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 16. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.,
Ajdovščina
Ob-37469/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-97-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-61/05 P.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala-dodatni artikli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,100.000 SIT na letni ravni;
6,200.000 SIT za dve leti.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PSP-61/05 P: Mladinska
knjiga trgovina, d.d., kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00,
faks 01/588-74-62, elektronska pošta: mirjam.potocnik@mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-

števala (brez DDV): glede na predvidene
količine znaša pogodbena vrednost: za dobavo pisarniškega materiala 2,473.905,48
SIT za eno leto.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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: PSP-61/05 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
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: 3. 1. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-37474/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
2882.42.0.0-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 2881.58.2.2-6, 2882.50.0.0-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 015/B/05-JR.
II.5) Kratek opis: dobava svetlobne signalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. tehnične zmožnosti ponudnika – ponder 0.10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 015/B/05-JR, sklop
1 – splošni program – žarnice in sijalke:
Rona Trgovina d.o.o., Šuceva ulica 25, 4000
Kranj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,532.467 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 015/B/05-JR, sklop 2
– profesionalni program – žarnice in sijalke:
razpis za ta sklop se ponovi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 015/B/05-JR, sklop
3 – profesionalni program – rezervni deli:
Interlux Trade d.o.o., Zvezna ulica 2B, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,049.022 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 015/B/05-JR, sklop 4 – cestna signalizacija in oprema: Ultima d.o.o.,
Cesta v Zgornji Log 113, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,539.760 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 015/B/05-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-8740/05 z dne 1. 4. 2005;
2005/S62–059777 z dne 30. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji
Ob-37475/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, faks: 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 2511.11.0.0-3, dodatni predmeti:
2511.13.1.0-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000437/2005.
II.5) Kratek opis: dobava avtoplaščev
– sklop 1: avtoplašči za osebna in lažja
tovorna vozila,
– sklop 2: avtoplašči za tovorna vozila in
delovne stroje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 000437/2005, sklop
1 (A+B1): avtoplašči za osebna in lažja tovorna vozila: Avtocenter Martin Stipič s.p.,
Zaloška 179, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,742.128 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000437/2005, sklop 2: avtoplašči za tovorna vozila in delovne stroje:
Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,791.524 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 85/05 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25200/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Št. 430-65/2005
Ob-37668/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za nabavo pisarniške opreme, št. 430-65/2005.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega razpisa je dobava oziroma dobava in montaža pisarniške opreme po sklopih oziroma podsklopih, in sicer:
– sklop 1: kovinske omare in regali,
– sklop 2: pisarniški stoli,
– sklop 3: mize, omare, predalniki – dokompletacija,
– sklop 4: drobna pisarniška oprema,
– sklop 5: klimatske naprave,
– sklop 6: pohištvena in druga notranja
oprema za PP in PPP Murska Sobota,
– podsklop 6.1: mize, predalniki, omare,
police, pulti, klopi in obloge,
– podsklop 6.2: stoli,
– podsklop 6.3: kovinske omare, regali
in konstrukcije,
– podsklop 6.4: lamelne zavese,
– podsklop 6.5: napisne table,
– podsklop 6.6: čajna kuhinja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76,416.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 430-65/2005
(sklop: 3, podsklopa 6.1 in 6.4): Lesnina MG oprema d.d., kontaktni osebi: Jože Breznik in Iztok Miklavžin, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/436-22-67, faks +386/1/436-34-41,
elektronska pošta: Iztok.Miklvzin@lesninamg.si, Joze.Breznik@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,030.900 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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: 430-65/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005, Ob-16938/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Ob-37798/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 00386/2/882-34-00,
faks 00386/2/882-34-11, elektronska pošta:
suzana.dolar@sb-sg.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2005.
II.5) Kratek opis: računalniški tomograf
(CT aparat) – 64 rezinski.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 80 točk,
2. kvaliteta aparature – 20 točk,
3. skupaj – 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/2005: MEVI d.o.o., kontaktna oseba: Viljem Ekselenski, Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/320-82-50, faks 00386/2/320-82-51,
elektronska pošta: mevi@mevi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 231,833.333,33 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: 4/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 93/2005-Ob-28324/05 z dne
21. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
1/2006
Ob-37823/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, kontaktna oseba: Zora Grilec, Kidričeva 21, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-33-68, faks 03/898-33-63, elektronska
pošta: projekt7.oscemp@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na ceno in
fiksnost cen.
V.1) Oddaja in vrednost javnega na
ročila:
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Sklop

Ime in naslov izbranega dobavitelja

1 – meso

Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje

2,571.992,00 SIT

2 – perutninsko meso, izd. per. mesa
in jajca

Eurest d.o.o. Ljubljana, Likozarjeva ulica 3

1,266.629,00 SIT

3 – ribe in konzervirane ribe

Eurest d.o.o. Ljubljana, Likozarjeva ulica 3

4 – mesni izdelki

Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje

5 – moka, testenine

Mlinotest d.d. Ajdovščina, Tovarniška 14

292.924,25 SIT

6 – konzervirana živila

Era-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj

800.418,61 SIT

7 – zamrznjena živila

Eurest d.o.o. Ljubljana, Likozarjeva ulica 3

947.682,75 SIT

8 – mleko in mlečni izdelki

Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče

9 – kruh

Klasje d.d. Resljeva 16, Celje

10- pekovsko pecivo

Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c Postojna

2,193.005,69 SIT

11 – sveže sadje in zelenjava

Eurest d.o.o. Ljubljana, Likozarjeva ulica 3

1,267.372,75 SIT

12 – sokovi in sirupi

Mercator d.d. Ljubljana, Dunajska 107

533.138,95 SIT

13 – ostalo prehr. blago

Mercator d.d. Ljubljana. Dunajska 107

1,626.879,50 SIT

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97, z dne 4. 11. 2005,
Ob-29551/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 6. 1. 2006.
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda
Št. 04/2005
Ob-37806/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: http://www.vo-ka-celje.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNBL04/2005.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 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. JNBL04/2005: Elektro
Celje, d.d., kontaktna oseba: Bojan Kumer,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, internetni naslov: http://www.elektro-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,221.775 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: JNBL04/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 99 z dne 11. 11. 2005,
Ob-30591/05.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Vodovod - Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 2.3.-33/06
Ob-37886/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Zoran Jelovčan, univ. dipl. grad. inž.,
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/29-14-593, faks +386/1/29-14-822,
elektronska pošta: zoran.jelovcan@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.23.12.40-1.
II.5) Kratek opis:
– Lot 1 – nabava 14 kosov klimatskih
naprav za vozniške kabine elektromotornih garnitur vrste 311/315,
– Lot 2 – nabava 34 kosov klimatskih
naprav za vozniške kabine dizelmotornih
garnitur vrste 713/715,
– Lot 3 – nabava 78 kosov klimatskih
naprav za vozniške kabine dizelmotornih
garnitur vrste 813/814.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108,480.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. višina ponudbene cene – utež 75%,
2. tehnična ustreznost – utež 20%,
3. roki plačil – utež 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 23/2005-PP, LOT 1 – nabava 14
kosov klimatskih naprav za vozniške kabine
elektromotornih garnitur vrste 311/315: PAN
Termosistemi servis trgovina Andrej Pečovnik
s.p., kontaktna oseba: Andrej Pečovnik, Mariborska cesta 177, 3211 Škofja vas, Slovenija,
tel. +386/3/70-55-051, faks +386/3/70-55-052,
elektronska pošta: pan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,026.313 SIT.

Podatki o vrednosti pogodbe

534.961,93 SIT
1,288.980,00 SIT

2,071.773,39 SIT
506.352,14 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. 23/2005-PP, LOT 2
– Nabava 34 kosov klimatskih naprav za
vozniške kabine dizelmotornih garnitur vrste
713/715: PAN Termosistemi servis trgovina
Andrej Pečovnik s.p., kontaktna oseba: Andrej Pečovnik, Mariborska cesta 177, 3211
Škofja vas, Slovenija, tel. +386/3/70-55-051,
faks +386/3/70-55-052, elektronska pošta:
pan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,128.236 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 23/2005-PP, LOT 3
– Nabava 78 kosov klimatskih naprav za
vozniške kabine dizelmotornih garnitur vrste
813/814: Webasto d.o.o., kontaktna oseba:
Branko Hajdinjak, Cesta v Gorice 34, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/200-87-16,
faks +386/1/200-87-26, elektronska pošta:
webasto@webasto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,657.538 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23393/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 1/06
Ob-37902/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup zaščitnih rentgenskih sredstev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,003.060 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 59/05 – nakup zaščitnih rentgenskih sredstev: Mollier, d.o.o.,
Opekarska 3, 3000 Celje, Slovenija, faks
03/428-84-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,109.891 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-37904/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/05.
II.5) Kratek opis: razširitev računalniških zmogljivosti SiGNET.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,739.364 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15/05: Xenya d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Vojko Živec, Celovška 172, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,739.364 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: 15/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 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: 5. 1. 2006.
Institut „Jožef Stefan“
Ob-37905/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič,
dipl. ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/54-38-202, 01/54-38-288,
internetni naslov: www.ztm.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 B 05/05.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,000.000 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. JN B 05/05: Comware
d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,267.450 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26131/05 z dne 30. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Št. 35/06
Ob-37913/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 1/06.
II.5) Kratek opis: dobava goriv in maziv
za leti 2006 in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila za gorivo za osebna vozila:
– cena: 50 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– število bencinskih servisov: 2 točki.
Merila za gorivo za tovorna vozila in delovne stroje:
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– cena: 50 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– lokacija prevzema: 2 točki.
Merila za maziva in tekočine za motorje
in motorna vozila:
– cena: 50 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk.
Merila za olje za plinske motorje:
– cena: 12 točk,
– rok dobave olja: 2 točki,
– čas izdelave poročila o analizi rabljenega olja: 4 točke,
– čas odvoza rabljenega olja: 2 točki,
– plačilni pogoji: 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JR B 1/06: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 239,40 SIT; najnižja ponudba 239,40 SIT, najvišja ponudba 239,40 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. JR B 1/06: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 236,60 SIT; najnižja ponudba 236,60 SIT, najvišja ponudba 236,60 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. JR B 1/06: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,946.435 SIT; najnižja
ponudba 6,946.435 SIT, najvišja ponudba
8,170.566,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JR B 1/06: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 423 SIT; najnižja ponudba
423 SIT, najvišja ponudba 542 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26798/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 35/06
Ob-37914/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711, faks 01/47-79-698,
elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 3/06.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za leti 2006 in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 60%,
– plačilni pogoji: 20%,
– dobavni rok: 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 3/06: KRO d.o.o.,
Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,765.917 SIT; najnižja
ponudba 7,765.917 SIT, najvišja ponudba
11,186.610 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR B 3/06: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,676.452,27 SIT;
najnižja ponudba 3,676.452,27 SIT, najvišja
ponudba 4,339.832,81 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 3/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 96 z dne 28. 10. 2005,
Ob-29097/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 403-78/2005
Ob-37955/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
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:
32.32.33.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo
opreme za tehnično varovanje in izvedbo
šolanja (za sklop 2).
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II.5) Kratek opis:
Predmet javnega razpisa je dobava opreme za tehnično varovanje in izvedba šolanja
(za sklop 2), ki obsega:
– sklop 1: video opremo za akcijske namene;
– sklop 2: rezervna video oprema in šolanje strokovnega osebja naročnika;
– sklop 3: rezervna video oprema za sisteme protivlomne zaščite Siemens – Cerberus;
– sklop 4: rezervna video oprema za sisteme protivlomne zaščite Techno Alarm;
– sklop 5: rezervna video oprema za sisteme protivlomne zaščite DSC, OPTEX;
– sklop 6: kabli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,416.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-78/2005 (sklopa 3 in
4): Iskra Prins d.d., kontaktna oseba: Anton Grašič, Cesta dveh cesarjev 403, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/476-98-43,
faks +386/1/423-22-59, elektronska pošta:
Anton.Grasic@iskraprins.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,258.443 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. 403-78/2005 (sklop 5): A
KODA d.o.o., kontaktna oseba: Igor Možina,
Vojkova c. 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/569-11-22, faks +386/1/569-11-33,
elektronska pošta: Igor.Mozina@akoda.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 638.856 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. 403-78/2005 (sklop 6):
G 7 Družba za varovanje d.o.o., kontaktni
osebi: Alojz Žavbi, Niko Žigante, Špruha 33,
1236 Trzin, Slovenija, tel. +386/1/588-55-50,
faks +386/1/588-55-01, elektronska pošta:
Alojz.Zavbi@G-7.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 226.004 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: 403-78/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38 z dne 15. 4.
2005, Ob-10416/05
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javni razpis za sklop
1 in 2 ni uspel.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Ob-38018/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.23.10.00-7, dodatni predmet:
33.19.51.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-064/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
37,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-064/2005-E-ODP/B:
– sklop C, D: monitorji, tiskalniki: LANCom d.o.o., kontaktna oseba: Jože Jurgec,
Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/330-03-00, faks 02/330-03-09, elektronska pošta: info@lancom.si;
– sklop B: osebni računalniki, prenosni
računalniki: FMC d.o.o., kontaktna oseba:
Robert Srdič Senčar, Letališka 32, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-10, faks
01/520-59-80.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-064/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 95-96 z dne 28. 10.
2005; Ob-29012/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 3/06
Ob-37956/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, kontaktna oseba: Zdenka Kmetec, Vodnikova 3,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-42-26,
faks 03/898-42-30, elektronska pošta: zdenkakmetec@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,110.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno in fiksnost
cen.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila:
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Ime in naslov izbranega
dobavitelja

Sklop
A – sadje in zelenjava
B/1 – kruh
B/2 – pekovsko pecivo
C – mlevski izdelki
in testenine
D/1 – meso in mesni izdelki
D/2 – perutninsko meso, jajca
D/3 – ribe sveže
E – mleko in mlečni izdelki
F – zamrznjena zelenjava
in izdelki
G – sokovi in sirupi
H – splošno prehrambeno blago

Eurest d.o.o. Ljubljana,
Likozarjeva ulica 3
Pekarna Postojna d.o.o.,
Kolodvorska 5 c
Pekarna Postojna d.o.o.,
Kolodvorska 5 c
Eurest d.o.o. Ljubljana,
Likozarjeva ulica 3
Eurest d.o.o. Ljubljana,
Likozarjeva ulica 3
Eurest d.o.o. Ljubljana,
Likozarjeva ulica 3
Eurest d.o.o. Ljubljana,
Likozarjeva ulica 3
Mlekarna Celeia d.o.o.
Arja vas 92, Petrovče
Eurest d.o.o. Ljubljana,
Likozarjeva ulica 3
Fructal d.d.
5270 Ajdovščina
Mercator d.d.
Dunajska cesta 107, Ljubljana

Št.
Podatki
o vrednosti
pogodbe
v SIT
1.830.755,04
617.177,06
1.866.960,18
156.041,01
3.248.800,05
638.820,01
130.460,01
1.824.892,75
752.004,62
399.152,84
2.386.701,82

V.2.1. Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97, z dne 4. 11. 2005,
Ob-29554/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 9. 1. 2006.
OŠ Gustava Šiliha Velenje

Ob-38159/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, kontaktna oseba: Matjaž
Uhan, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMRZ.IT-1/2005.
II.5) Kratek opis: izbira usposobljenih
kandidatov za dobavo, konfiguracijo,
namestitev in garancijsko vzdrževanje
standardne računalniške opreme – osebnih računalnikov in zaslonov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.500,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
Merila za oddajo konkretnega naročila bodo določena v vsaki posamezni drugi
fazi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005: LANCom d.o.o., kontaktna oseba: Jože Jurgec,
Tržaška 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.

02/330-03-00, faks 02/330-03-09, elektronska pošta: info@lancom.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005:
EMG d.d., kontaktna oseba: Tomaž Dobnik,
Aškerčeva 4a, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/712-15-20, faks 03/712-15-66, elektronska pošta: polona.borinc@mikropis.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005: SIMT
d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Primec, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-62-00, faks 01/786-42-02, elektronska pošta: info@simt.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005:
Comtron d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Selar, Tržška 21, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/300-35-00/546, faks 02/300-35-50, elektronska pošta: aleks.zist@comtron.si.
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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. OMRZ.IT-1/2005: TrendNET d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Oremuž, Šlandrova 6a, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/586-30-33, faks 03/586-19-70, elektronska pošta: info@trendnet.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si.
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. OMRZ.IT-2005: Gambit
Trade d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Šinkovec, Savska 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-63-33, faks 01/437-44-85,
elektronska pošta: info@gambit.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005:
S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba:
Nenad Šutanovec, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-52-00,
faks 01/589-52-01, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005:
Anni d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Maticic, Motnica 7a, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/580-08-00, faks 01/580-08-02, elektronska pošta: peter.lovsin@anni.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Miran Boštic,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. OMRZ.IT-1/2005: Oria Computers d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Klopčič,
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Ljubljana, tel. 03/565-84-50, faks 03/566-40-60,
elektronska pošta: info@oria.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005: Liko
Pris d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Pugelj,
Verd 100A, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
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01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005: Marand
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Marčič, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88,
elektronska pošta: info@marand.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005:
Acord-92 d.o.o., kontaktna oseba: Jože Štublar, Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/583-72-30, faks 01/519-80-20, elektronska pošta: ziga.cof@acord-92.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Žerko, Boris
Kikelj, Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks 01/423-41-73,
elektronska pošta: mitija.svet@src.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMRZ.IT-1/2005:
Avtenta Servis d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Plešnik, Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-35-86,
faks 01/541-44-36, elektronska pošta: bojan.lovrencic@avtenta.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10425/05 z dne 15. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Za področje 1 – osebni računalniki iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost
naslednjim ponudnikom:
– ACORD-92 d.o.o.:
– za lastni blagovni znamki PC PLUS
in WIN,
– za tujo blagovno znamko NEC;
– ANNI d.o.o.:
– za lastno blagovno znamko ANNI;
– AVTENTA SERVIS d.o.o.:
– za tuje blagovne znamke z dograjevanjem HEWLETT PACKARD, ACER in FUJITSU SIEMEMS;
– COMTRON d.o.o.:
– za lastno blagovno znamko TRON,
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem ASUSTEK;
– EMG d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem IBM – LENOVO;
– FMC d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem DELL;
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– GAMBIT TRADE d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem FUJITSU SIEMEMS;
– LANCOM d.o.o.:
– za lastno blagovno znamko NEON;
– LIKO PRIS d.o.o.:
– za tuji blagovni znamki z dograjevanjem FUJITSU SIEMEMS in DTK COMPUTERS;
– MARAND INŽENIRING d.o.o.:
– za tuji blagovni znamki z dograjevanjem IBM – LENOVO in SUN MICROSYSTEMS;
– ORIA COMPUTERS d.o.o.:
– za lastno blagovno znamko ORIA,
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem NEC;
– S&T HERMES PLUS d.d.:
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem IBM – LENOVO;
– SIMT d.o.o.:
– za tuji blagovni znamki z dograjevanjem IBM in DELL;
– SRC.SI d.o.o.:
– za tuji blagovni znamki z dograjevanjem HEWLETT PACKARD in IBM;
– TRENDNET d.o.o.:
– za tuji blagovni znamki ACER in PC
PLUS;
– UNISTAR LC d.o.o.:
– za lastni blagovni znamki UNISTAR,
– za tuje blagovne znamke z dograjevanjem IBM, PCX in WIN.
Za področje 4 – zasloni iz kategorizacije
je naročnik priznal sposobnost naslednjim
ponudnikom:
– ACORD-92 d.o.o.:
– za tuje blagovne znamke NEC, IIYAMA, BELINEA, GERICOM in MIRO;
– AVTENTA SERVIS d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko SAMSUNG,
– za tuje blagovne znamke z dograjevanjem HEWLETT PACKARD, ACER in FUJITSU SIEMEMS;
– COMTRON d.o.o.:
– za tuje blagovne znamke LG, PHILIPS, GERICOM, PROVIEW in XEROX;
– EMG d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko IBM – LENOVO;
– FMC d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko DELL;
– GAMBIT TRADE d.o.o.:
– za tuji blagovni znamki z dograjevanjem FUJITSU SIEMEMS in IIYAMA;
– LANCOM d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem SAMSUNG;
– LIKO PRIS d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko PHILIPS,
– za tuji blagovni znamki z dograjevanjem FUJITSU SIEMEMS in DTK COMPUTERS;
– MARAND INŽENIRING d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem SUN MICROSYSTEMS,
– za tuje blagovne znamke IBM – LENOVO, NEOVO, CTX, SONY, MIRO, HYUNDAI, BELINEA, PHILIPS, JVC, THOMSON,
AOC, LG, ACER, HEWLETT PACKARD in
IIYAMA;
– ORIA COMPUTERS d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem NEC,
– za tuji blagovni znamki PHILIPS in
BELINEA (MAXDATA);
– S&T HERMES PLUS d.d.:

– za tuje blagovne znamke IBM – LENOVO, SONY in IIYAMA;
– SIMT d.o.o.:
– za tuje blagovne znamke IBM, DELL,
AOC, NEOVO, PHILIPS in HEWLETT PACKARD;
– SRC.SI d.o.o.:
– za tujo blagovno znamko z dograjevanjem HEWLETT PACKARD,
– za tujo blagovno znamko IBM;
– TRENDNET d.o.o.:
– za tuje blagovne znamke ACER, NEOVO, AOC, IIYAMA, BELINEA in MIRO;
– UNISTAR LC d.o.o.:
– za tuje blagovne znamke IBM, PHILIPS, CTX, SONY in LG.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za e-upravo
in upravne procese
Ob-6/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3, glavni besednjak dodatni
predmeti: 33.45.10.00-6, 33.45.11.00-7,
32.35.10.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-068/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup kamere, stativi
in objektivi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
595,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-068/2005-E-ODP/B:
Sklop A: studijske kamere višje kvalitete:
Grass Valley Germany GmbH, kontaktna oseba: K.H.Rehm, Brunnenweg 9, 64331 Weiterstadt, Nemčija, tel. +49/61-50-104-738,
faks +49/61-50-104-233.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba
494.712 EUR.
Sklop B: studijske kamere nižje kvalitete: Sony Hungaria, kontaktna oseba: Jozsef
Hatfaludi, Arpad Fejedelem utja 26-28, 1023
Budapest, Hungary, tel. +36/30-297-27-41,
faks +36/30-346-82-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba:
180.750 EUR.
Sklop C: objektivi za kamere: Avdio video
consulting GMBh, kontaktna oseba: Miran
Kajin, Pfongau Mitte 9, 5202 Neumarkt, Austria, tel. 01/530-78-70, faks 01/530-78-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba:
299.740,22 EUR.
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Sklop D: studijski in EFP stativi: Pro Motions d.o.o., kontaktna oseba: Janez Žigon,
Dvoržakova ul. 12 a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-04-70, faks 01/433-04-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba
212.386,56 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-068/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 95-96 z dne 28. 10.
2005, Ob-28973/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 412-25/0000-3-100014/2005

Ob-9/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, kontaktna oseba: Sašo Baras, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: saso.baras@sloveniacontrol.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: 412-25/01-400003/05.
II.5) Kratek opis: sistem VCS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Frequentis GmbH,
kontaktna oseba: Viktor Flatz, Spittelbreitengasse 34, A-1120 Vienna, Osterreich, tel.
+43/1/81150-0, faks +43/1/81150-1319, elektronska pošta: viktor.flatz@frequentis.com,
internetni naslov: www.frequentis.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 280.019 EUR, najnižja
ponudba: 280.019 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: 412-25/01-400003/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 96 z dne 28. 10. 2005,
Ob-29285/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financ ira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Kontrola zračnega prometa Slovenije

Ob-11/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.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: dobava in montaža video
linij s pripadajočimi aparati, 1. sklop.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
video linije s pripadajočimi aparati.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 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. prvi sklop: Olympus
Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,152.134,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27793/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: Datum oddaje javnega naročila 29. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-125/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna Šola Šmarje pri Kopru, kontaktna oseba: Adrijana Grbac, Šmarje 1, 6274
Šmarje, Slovenija, tel. 05/656-01-55, faks
05/656-01-55, elektronska pošta: o-smarje.kp@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano, čistil in papirne galanterije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certifikat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 5,113.605 SIT; 5,204.962 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Kras d.d.,
Šepulje 31, Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,575.072,80 SIT, 1,639.745,96
SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: KZ Agraria Koper z.o.o., Ul. 15
maja 17, Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 177.940 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: zamrznjene ribe: Brumec Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 863.660 SIT; 1,287.895 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 4,999.419,17 SIT; 5,553.213,67
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Mlinotest kruh Koper d.o.o., Ulica 15. maja
12, Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 5,348.420,70 SIT; 9,187.693,20
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 616.280 SIT; 1,341.060 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže in suho sadje in zelenjava:
KZ Agraria Koper z.o.o., Ul. 15 maja 17,
Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 7,349.247,50 SIT; 8,148.892,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 172.949 SIT; 278.509,95 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,538.737,12 SIT; 3,169.936 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 5,197.434,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: SURF d.o.o., Liminjanska 94b,
Portorož.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 397.058,40 SIT; 2,361.315,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: ostali izdelki za čiščenje: Valfra commerce d.o.o., Griže 125, Griže.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 404.793 SIT; 859.558,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: SURF d.o.o., Liminjanska 94b, Portorož.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 52.608 SIT; 342.380,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 21. 10.
2005, Ob-28501/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 1. 2006.
Osnovna Šola Šmarje pri Kopru
Ob-126/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstveni zavod Trebnje, kontaktna oseba: Anica Kravcar, Slakova ulica 5,
8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/34-81-180,
faks 07/34-81-192, elektronska pošta:
vvz.trebnje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certifikat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh in kruhovski izdelki: Mlinotest
d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,261.257,06 SIT; 1,513.040,38
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: ponudnik ni
bil izbran.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: MIR d.d., Ljutomerska 28a, Gornja Radgona
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 6,391.952 SIT; 6,619.270,35 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,764.308,75 SIT; 3,385.042,68
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene in sveže ribe: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,280.191,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: KZ Trebnje z.o.o., Baragov trg
3, 8210 Trebnje.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 166.254,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: sveže in suho sadje ter sveža
zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 6,036.473,45 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 877.963,72 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 202.515,25 SIT; 225.889,72 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki
in keksi: Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, Videm Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,222.143,45 SIT; 1,232.020 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,284.126,97 SIT; 2,933.080 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,057.465,13 SIT; 2,793.863,28
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 6,859.535,31 SIT; 6,892.375,60
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: diabetični in dietetični izdelki: KZ
Trebnje z.o.o., Baragov trg 3, 8210 Trebnje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 118.460,30 SIT; 129.683,54 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:
18. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 21. 10.
2005, Ob-28502/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 1. 2006.
Vzgojno varstveni zavod Trebnje

Ob-127/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Ivančna Gorica, kontaktna oseba:
Antonija Lampret, Cesta II. grupe odredov
17, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/78-87-163, faks 01/78-87-165, elektronska pošta: vvz.ivancna.gorica@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certifikat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3,861.732 SIT; 4,212.024,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 206.150 SIT; 289.044 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 225.137,50 SIT; 286.168,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,637.927,95 SIT; 2,662.000,85
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 963.232,62 SIT; 1,152.381,53 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 345.355,50 SIT; 387.163,81 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže in zamrznjeno sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3,855.254,44 SIT; 4,138.797,60
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 529.916,64 SIT; 636.634,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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sklop: splošno prehrambeno blago: ERA-SV
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3,530.150,05 SIT; 4,129.916,32
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 21. 10.
2005, Ob-28467/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 1. 2006.
Vrtec Ivančna Gorica

Gradnje
Št. 011-04-2004

Ob-37667/05
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: sanacija
mostu čez Dobličico v Črnomlju (NM0139)
na cesti R1-218/1213, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 30. 12.
2005, Ob-36687 se popravi točka V.1.1. in
se pravilno glasi:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MAP TRADE d.o.o., Špindlerjeva 2c, 2310
Slovenska Bistrica.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Ob-37477/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba del: pločnik,
kolesarska pot in ureditev komunalne infrastrukture Črešnjevci.
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:
Cestno podjetje Ljubljana d.d., kontaktna
oseba: Bojan Hočevar, Stolpniška 10, 1112
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-45-00, faks
01/437-30-52, elektronska pošta: info@cplj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 111,723.510,42 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-25935/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2006.
Občina Gornja Radgona
Št. 351-1/2004
Ob-37482/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grosuplje, kontaktna oseba Mirjam
Pavšek dipl. inž. grad., Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Grosuplje, Slovenija, tel.
78-88-750, faks 788-87-64, elektronska pošta obcina.grosuplje@ob.grosuplje.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: JR -05/001.
II.5) Kratek opis: sanacija in širitev knjižnice Grosuplje – izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter zunanje
ureditve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 319 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR -05/001: Gradbeno
podjetje Grosuplje d.d., kontaktna oseba:
Marjan Kne, inž. grad., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana – Polje, Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/54-76-106, faks 01/54-76-196, elektronska pošta: Marjan.kne@gpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba: 411,885.156,10 SIT, najvišja ponudba:
498,750.000 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: 351 - 1/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25525/05 z dne 23. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Občina Grosuplje
Ob-37670/05
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: Damijan Vodnjov, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-222, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
damijan.vodnjov@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.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-60.
II.5) Kratek opis: krajinska in vodnogospodarska ureditev naravnega rezervata
Škocjanski zatok ter odstranjevanje sedimenta in ureditev deponije za odstranjeni
sediment.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 780,000.000 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. 402-00-8/2004-60: SCT,
d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 620,023.358,16 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): 290,232.933 SIT. Delež: 46,81%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-60,
4113-46/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21281/05 z dne 29. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: LIFE00NAT/SLO/
7226(SLO).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-37890/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Alenka Smrekar, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-293/2005,
evidenčna številka javnega naročila: 54/05
VV pog.
II.5) Kratek opis: pogajanja o več delih
– peroni, podhod pod tirnimi napravami, ceste in parkirišča, komunalna infrastruktura in dodatnih delih – kanalizacija,
prestavitev kontejnerjev, ponikovalnice,
celostna podoba, komunikacija, gasilska
oprema, vse za MŽP Dobova.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,020.544,17 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:
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(i) naročajo se dodatne gradnje pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 54/05 VV POG: SCT d.d.
Ljubljana, kontaktna oseba: Venčeslav Lang,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/589-86-00, faks +386/1/589-86-00,
elektronska pošta: cestni.program@sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 177,572.652,75 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:
številka:
430-293/2005, evidenčna številka javnega
naročila: 54/05 VV pog.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 17/2006
Ob-37894/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Krista Gombač, Kolodvorska ul. 3a, 6215 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-30, faks 05/731-09-40,
elektronska pošta: obcina@divaca.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: komunalna infrastruktura (cesta, meteorna kanalizacija, strojne in elektro instalacije) v Gabrovem naselju v Divači.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena – 90%,
2. reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2005: Kopko d.o.o., kontaktna oseba: Drago Čehovin, Javorniška c.
9b, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/757-31-95,
faks 05/757-31-96, elektronska pošta: kopko@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,767.833,15 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: ca. 15%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 1630/2005, Ob-29898/05 z dne
4. 11. 2005.
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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: 5. 1. 2006.
Občina Divača
Št. 36007-001/2006
Ob-37980/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Irma Tancek, Poljanska cesta 2, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300,
faks 04/51-12-301, elektronska pošta:
obcina@skofjaloka.si, internetni naslov:
www.skofjaloka.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: 353-2/2002.
II.5) Kratek opis: izgradnja ločenega
sistema kanalizacije v naselju Sv. Duh,
1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 73,570.784,70 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 353-2/2002: Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, d.d., kontaktna oseba: Stane Remic,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,823.045,97 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:
28. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29304/05 z dne 28. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Občina Škofja Loka
Ob-38016/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.11.22.31-8.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-063/2005-E-OME/G.
II.5) Kratek opis: izdelava in montaža
jeklenega stolpa na lokacijah Bevkov vrh
in Logatec.
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. RTV-063/2005-E-OME/G:
TELEG-M d.o.o., kontaktna oseba: Milovan
Gazibarič, Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/523-11-29, faks
01/523-11-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 27,374.994
SIT, najvišja ponudba 35,028.092,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-063/2005E-OME/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Storitve
Št. 2/06
Ob-38013/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za radioaktivne odpadke, kontaktna
oseba: Bojan Hertl, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/236-32-14,
faks +386(0)1/236-32-30, elektronska pošta: bojan.hertl@gov.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/arao.
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:
90.12.21.13-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.27.62.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
odločil naročnik: podpora pri zasnovi odlagališča NSRAO v Sloveniji.
II.5) Kratek opis namen projekta je
prenos izkušenj s področja tehnologije
ravnanja in odlaganja z NSRAO iz EU v
Slovenijo. S projektom želimo pridobiti
ekspertno znanje na področju priprave
radioaktivnih odpadkov ob upoštevanju
kriterijev sprejemljivosti (WAC) in ocenjene količine radioaktivnih odpadkov v
Sloveniji. Glavni cilj projekta je predlagati
rešitev za pripravo radioaktivnih odpadkov za trajno in varno odlaganje le-teh, ki
bo zadovoljila evropske standarde.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– oceno tehnične in finančne ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo: storitve: Quintessa Limited,
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kontaktna oseba: Michael Egan, Dalton House, Newton Road, Henley-on-Thames RG9
1HG, Henley-on-Thames RG9 1HG, United
Kingdom, tel. +44 (0)1925 885950, faks +44
(0)1925 830688, elektronska pošta: mikeegan@quintessa.org, internetni naslov:
http://www.quintessa.org.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 449.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo to
javno naročilo oddalo podizvajalcem: da.
Če da, navedite delež pogodbene vrednosti, ki bo najverjetneje oddan podizvajalcem: delež: ca. 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/S139-137847
SI Ljubljana: Disposal of Radioactive waste.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2005/S 139-137847 of 21. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Programme for Community support
in the field of Nuclear Safety for 2003 for
Slovenia.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 5. 1. 2006.
Agencija za radioaktivne odpadke
Št. 2/06
Ob-38015/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the
contracting authority: Agency for Radwaste Management, for the attention of: mr. Bojan Hertl, Parmova 53,
1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
++386(0)1/236-32-14,fax++386(0)1/236-32-30,
electronic mail: bojan.hertl@gov.si, internet
address: http://www.gov.si/arao.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of contract: services.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
90.12.21.13-3, main vocabulry, additional
objects: 74.27.62.00-6.
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: assistance in Development of Conceptual design for LILW Repository in Slovenia.
II.5) Short description: the purpose of
this project is to enable the transfer of
BAT (best available technologies) in the
field of LILW management and disposal
from EU countries to Slovenia and to
enable the transfer of problem specific expertise and know-how in the field
of waste re-conditioning technologies
aimed at waste conditioning with respect
to the WAC of a given optimum LILW
disposal type to Slovenia. The overall
objective is to ensure a safe and permanent solution for the management of low
and intermediate radioactive waste LILW
in Slovenia and to ensure highest safety
standards for radioactive waste disposal
in Slovenia that comply with the best
practices in the EU.
II.6) Estimated total value: 500.000
EUR.
IV.1) Type of procedure: negotiated with
a call for competition.

IV.2) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
– evaluation of technical and financial
offer.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: Quintessa Limited, for the attention of: Michael
Egan, Dalton House, Newton Road, Henleyon-Thames RG9 1HG, Henley-on-Thames
RG9 1HG, United Kingdom, telephone +44
(0)1925 885950, fax +44 (0)1925 830688,
electronic mail: mikeegan@quintessa.org,
internet address: http://www.quintessa.org.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken into
consideration: price: 449.000 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: yes.
Proportion: approx. 30%.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.2) Reference number attributed
to the file by the contracting authority:
2005/S139-137847 SI Ljubljana: Disposal
of radioactive waste.
VI.3) Date of contract award: 24. 11.
2005.
VI.4) Number of tenders received: 7.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Official Journal: yes; 2005/S
139-137847 of 21/07/2005.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme financed by EU Funds:
yes; Programme for Community support in
the field of Nuclear Safety for 2003 for Slovenia.
VI.8) Date of dispatch of this notice: 9. 1.
2006.
Agency for Radwaste Management
Ob-37443/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: mag. Jernej Hočevar,
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.33.62.00-6; dodatni predmeti: glavni besednjak: 66.33.71.00-2; 66.33.70.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1 storitve: številka kategorije 6 a), predmet: zavarovalniške storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovalne storitve – zavarovanje premoženja in oseb.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in oseb za potrebe naročnika, ki
obsega: požarno in strojelomno zavarovanje ter zavarovanje računalnikov, zavarovanje gradbenih objektov, stanovanj,
opreme in drugih stvari, požarno zavarovanje zalog na flotantni podlagi, izliv
vode iz vodovodnih in odvodnih cevi,
udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca, indirektni udar strele v poslovnih prostorih, objestna dejanja na gradbenih objektih, vlomsko zavarovanje,
zavarovanje stekla, zavarovanje živli z
zdravljenjem (osnovna čreda), zavarovanje splošne odgovornosti, avtomobilska
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zavarovanja, za vse lokacije v Sloveniji in
za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Slovenica zavarovalniška hiša d.d., kontaktna oseba:
Mateja Geroni, Celovška cesta 206, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-45-00, faks
01/582-45-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,478.512 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: 5/5-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 96 z dne 28. 10. 2005,
Ob-29288/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 404-08-329/2005-27
Ob-37451/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: I A-6.finančne storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 292/2005-ODP nezgodno zavarovanje oseb MORS.
II.5) Kratek opis: nezgodno zavarovanje oseb MORS v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
davka od prometa zavarovalnih poslov):
151,537.000 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. MORS 292/2005-ODP:
Adriatic zavarovalna družba d.d., Koper,
kontaktna oseba: Sandi Oblak, Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Slovenija, tel.
05/66-43-108, faks 05/66-43-402, elektronska pošta: sandi.oblak@adriatic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez davka od prometa zavarovalnih
poslov): cena: 81.795.926,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-329/2005-27.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ur. l. RS, št. 91/2005, Ob-27280/05
z dne 14. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-37457/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj, kontaktna oseba: Štefka Krkovič,
Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-19-53, faks 01/836-19-56, elektronska pošta: rdf.sklad@siol.net, internetni
naslov: http://www.rdf-sklad.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 9A.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 331-2/2005.
II.5) Kratek opis: opravljanje računovodskih storitev v letih 2006, 2007, 2008
in 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in poznavanje knjiženja drugih
uporabnikov kontnega načrta.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 331-2/2005: Dafin d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirjam Trdan, Ulica Metoda Mikuža 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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: 331-2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28342/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-37468/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova
70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-97-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-49/05 P.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev gasilsko varnostne službe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. VOD-49/05 P: G 7, družba
za varovanje, d.o.o., kontaktna oseba: Stane Špec, Špruha 33, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/588-55-20, faks 01/588-55-01, elektronska pošta: stane.spec@g-7.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,683 SIT/uro.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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: VOD-49/05 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2005.
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: 3. 1. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-37476/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Irena Škorjanc, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-600, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: csod.info@guest.arnes.si, internetni naslov: www.csod.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 66.33.10.00-9; 66.33.41.00-1;
66.33.74.00-5; 66.33.60.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/05.
II.5) Kratek opis: zavarovanje objektov,
opreme in odgovornosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Zavarovalnica Triglav
d.d., kontaktna oseba: Goran Bogdanovič,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Sloveni-

ja, tel. 01/58-06-230, faks 01/58-06-225,
elektronska pošta: gbogdanovic@zav-triglav.si, internetni naslov: http://www2.zavtriglav.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,107.684 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-15840/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 412-22/00006-100014/2005 Ob-37478/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Grošelj, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/47-34-761, faks
+386/1/47-34-751,
elektronska
pošta:
uros.groselj@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.25.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-22/01-30002/05.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme (za leto 2005, 2006 in 2007).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,576.736 SIT brez DDV za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: – tehnični, povezani z zaščitno
izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: GroupEAD Europe
S.L., kontaktna oseba: Egon Koopmann,
Juan Ignacio Luca de Tena 12, 28027 Madrid, Španija, tel. +49/69/780-72-870, faks
+49/69/780-72-875, elektronska pošta:
Egon.koopmann@groupead.com, internetni
naslov: http://www.groupead.com/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 90.060 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
412-22/01-30002/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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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: 3. 1. 2006.
Kontrola zračnega prometa Slovenije
d.o.o.
Ob-37480/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Boštjan Pristavec, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824, elektronska pošta: pristavec@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava strategije
prostorskega razvoja in prostorskega
reda občine Kranjska Gora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 50 točk,
– reference: 35 točk,
– inovativnost in celovitost programa izvedbe naloge: 8 točk,
– rok izvedbe: 5 točk,
– druge ugodnosti: 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 40305/02-18/05-BP:
Urbi, d.o.o., kontaktna oseba: Saša Dalla
Valle, u.d.i.a., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. /01/420-18-80, faks
/01/420-18-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,000.000 SIT ali
najnižja ponudba: 22,000.000 najvišja ponudba: 22,000.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25420/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Občina Kranjska Gora
Št. 404-08-328/2005-24
Ob-37671/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I A-6. finančne storitve,

a) zavarovalniške storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 291/2005-ODP zavarovanje prevoznih sredstev MORS.
II.5) Kratek opis: zavarovanje prevoznih sredstev MORS v letu 2006: cestnih
motornih vozil (osebna vozila, tovorna
vozila, avtobusi, priključna vozila, delovni stroji, preizkusne tablice, motocikli) in
tirnih vozil ter zračnih in vodnih plovil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
109,929.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 291/2005-ODP: Zavarovalnica Triglav d.d., kontaktna oseba: Aleš
Vuga, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-72-00, faks 01/230-13-93,
elektronska pošta ales.vuga@triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez davka od prometa zavarovalnih
poslov): cena 122,781.108 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:
404-08-328/2005-24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26997/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-424/2005-43
Ob-37672/05
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 ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I B/27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 351/2005-ODP za
čiščenje okolice objektov MO RS, na območju RS.
II.5) Kratek opis: čiščenje okolice
objektov MO RS, na območju RS; javni
razpis razdeljen v 4 sklope.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 351/2005-ODP,
sklop: 1. sklop: Ljubljana Vojkova-DimičevaKranjčeva; 2. sklop: ljubljansko, dolenjsko in
gorenjsko območje in 4. sklop: postojnsko,
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novogoriško in koprsko območje: Saunig
d.o.o., kontaktna oseba: Miron Saunig, Bilje
6, 5292 Renče, Slovenija, tel. 041/717-293,
faks 01/565-44-73, elektronska pošta: vanda.saunig@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vednost pogodbe:
1. sklop: najnižja ponudba 14,347.066,66
SIT, najvišja ponudba 17,100.315,98 SIT;
2. sklop: najnižja ponudba 6,799.383,33 SIT,
najvišja ponudba 11,800.000 SIT; 4. sklop:
najnižja ponudba 1,454.166,67 SIT, najvišja
ponudba 2,740.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 351/2005-ODP:
3. sklop: štajersko-prekmursko območje: Manicom d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Koncilja, Povšetova ul. 65, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/542-53-00, faks 01/542-22-33,
elektronska pošta: info@manicom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 3. sklop: najnižja ponudba 4,099.776,08 SIT, najvišja ponudba
4,440.000 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:
404-08-424/2005-43.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29886/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-37676/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-16, faks
01/306-44-07, elektronska pošta: Sabina.gregorincic@ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za izbiro
izvajalca za fizično in tehnično varovanje
prostorov in zgradb MU MOL ter receptorske službe z oznako JR -04/310048.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 289,000.000 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. JR-04/310048: sklop 1
in sklop 3: FIT Varovanje d.d., kontaktna
oseba: Valentina Markič, Mala ulica 1, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-03-13, faks
01/431-03-13; sklop 2: skupna ponudba
ponudnikov Valina d.o.o., Vop d.o.o., Rival VTS d.o.o.: Valina d.o.o., kontaktna
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oseba: Jože Valentinčič, Litijska c. 45, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-30-00, faks
01/586-30-00; VOP d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Demšar, Cesta Andreja Bitenca
68, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-47-10,
faks 01/510-47-10; Rival VRS d.o.o., kontaktna oseba: Kristan Rok, Ob železnici 18,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-71-50, faks
01/520-71-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): sklop 1: 226.800 SIT/mesec,
sklop 2: 1.439,50 SIT/uro, sklop 3: 1.450
SIT/ uro.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-04/310048.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2005 podpis pogodbe.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 1421/05 z dne 21. 1. 2005, Ur. l.
RS, št. 17-18 z dne 25. 2. 2005, Ur. l. RS,
št. 20-21 z dne 4. 3. 2005, Ur. l. RS, št.
47 z dne 13. 5. 2005, Ur. l. RS, št. 65-67
z dne 15. 7. 2005, Ur. l. RS, št. 82 z dne
9. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-37680/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I A – 7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
II.5) Kratek opis: izdelava informacijskega sistema za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitve,
– reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,
– metodološki pristop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: izdelava informacijskega sistema za zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture: IGEA d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Šuntar, Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-76-00, faks 01/256-78-67,
elektronska pošta: info@igea.si, internetni
naslov: http://www.igea.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,051.666,67 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 17,50%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90425-18/2005-20.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22188/05 z dne 12. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 04/2005
Ob-37805/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: http://www.vo-ka-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNST04/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
za objekt vodarna Frankolovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 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. JNST04/2005: Navor,
d.o.o., kontaktna oseba: Alojz Rovan, Ulica
XIV. Divizije 12, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/492-47-80, faks 03/544-33-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,941.700 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: JNST04/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 16. 9. 2005,
Ob-24718/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2006.
Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o.
Ob-37825/05
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: storitve.
Kategorija storitve 1-1A.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje pisemskih usmerjevalnikov za obdobje treh
let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 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: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 75/S: Siemens AG
Österreich, Siemensstrasse 92, 1210 Wien,
Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena (za obdobje treh let):
telefonska podpora in diagnoza na daljavo:
79.154 EUR; letni preventivni inšpekcijski
pregled: 45.526 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 34/06
Ob-37826/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Pengov, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11, elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN14/05-REZ.
II.5) Kratek opis: železniški prevoz
3,600.420 l dieselskega goriva na relaciji
Speyer–Ortnek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,200.000 SIT.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN14/05-REZ: Fersped d.d., kontaktna oseba: Saša Hanc,
Parmova 37, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-71-22, faks 01/300-71-40, elektronska pošta: sasa.hanc@fersped.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,336.355 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
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: 5. 1. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 1/2006
Ob-37868/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Dvorana Tabor, kontaktna oseba: direktor Miroslav Blažič, Koresova ul. 7,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-78-15,
faks 02/320-78-38, elektronska pošta: miroslav.blazic@dvorana-tabor.si.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba GOI del 2.
faze gradnje ledne dvorane v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 300 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Stavbar gradnje, d.o.o., kontaktna
oseba: Miroslav Temnik, u.d.i.g., Industrijska ulica 13, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-57-20, faks 02/251-99-74, elektronska pošta: stavbar@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 284,511.311,09
SIT; najnižja ponudba 284,511.311,09 SIT,
najvišja ponudba 344,660.004 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 2658/05 Ob-26959/05 z dne
7. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Javni zavod Dvorana Tabor
Ob-37882/05
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:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: RTV-078/2005-6M-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje Dell Intel strežnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
4,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-078/2005-6M-ODP/S:
FMC d.o.o., kontaktna oseba: Robert Srdič,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-50-10.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-078/2005-6MODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31172/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-37883/05
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:
45.31.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-067/2005-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: elektroinštalacijska
dela na objektih RTV Slovenija-jaki tok.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-067/2005-1l-ODP/S:
Elcos d.o.o., kontaktna oseba: Jadranka Posedi Kos, Vodmatska ul. 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/540-34-10.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-067/2005-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 99-101 z dne 11. 11.
2005, Ob-30365/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 14/06
Ob-37885/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 5.000 m3
srednjih destilatov – 1.B storitev.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN15/05-REZ:
AGIP Deutschland GmbH, kontaktna oseba: Roland Christophel, Sonnenstraße
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23, D-80331 München, Zvezna republika Nemčija, tel. 0049/89-5907-272, faks
0049/89-5907-5272, elektronska pošta: roland.christophel@agip.de, internetni naslov:
www.agip.de.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2005.
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: 4. 1. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 14/06
Ob-37887/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN12a/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 5.000 m3
srednjih destilatov – 1.B storitev.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN12a/05-REZ:
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing,
kontaktna oseba: Stefano Sciaboni, Via
Laurentina 449, I-00142 Rim, Italijanska
republika, tel. 0039/06-598-86-650, faks
0039/06-598-87-395, elektronska pošta:
stefano.sciaboni@eni.it, internetni naslov:
www.eni.it.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne..
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2005.
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. 1. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 14/06
Ob-37888/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN13/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 4.000 m3
srednjih destilatov – 1.B storitev.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN13/05-REZ: OMV Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Pečar,
Ferrarska ulica 7, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-34-02, faks 05/663-33-91, elektronska pošta: marjan.pecar@omvistrabenz.si,
internetni naslov: www.omvistrabenz.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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. 1. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 14/06
Ob-37889/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15a/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 15.000 m3
srednjih destilatov – 1.B storitev.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN15a/05-REZ: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
kontaktna oseba: Rok Blenkuš, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-43-59, faks 01/471-41-39, elektronska pošta: rok.blenkus@petrol.si, internetni
naslov: www.petrol.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2005.
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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-37901/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B – 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
II.5) Kratek opis: zajem podatkov za
državno topografsko karto 1: 5000
(DTK 5):
1. območje 3,
2. območje 4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– območje 3 – 18,745.000 SIT,
– območje 4 – 18,745.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitev,
– izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000 (DTK 5)
– območje 3: Geodetski zavod Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Dominik Bovha, Ulica
XIV. divizije 10, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-67-00, faks 03/425-67-27, elektronska pošta: info@gz-ce.si, internetni naslov:
http://geo.gz-ce.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,682.250 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: 60,0%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000
(DTK 5) – območje 4: Geodetski zavod
Slovenije d.d., kontaktna oseba: Stane
Cerar, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-71-21, faks
01/231-04-34, 01/432-73-65, elektronska
pošta: stane.cerar@gzs-dd.si, internetni
naslov: http://www.gzs-dd.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,584.500 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: 40,0%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90425-17/2005-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. območje 3 – 2,
2. območje 4 – 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22191/05 z dne 12. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-37903/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je občasno izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja javne snage javnih
površin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 99,000.000 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. 450-JNVV/S-2005:
Čiščenje, vzdrževanje javnih površin, gradbeništvo in avtoprevozništvo Fadil Hoxha
s.p., kontaktna oseba: Fadil Hoxha, Ul. Sergeja Mašere 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/62-81-865.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 106,388.000
SIT, najvišja ponudba 127,162.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29835/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-37911/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
kontaktna oseba: Bojan Bajde, Igor Ahačevčič, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-00, faks 01/478-92-94,
elektronska pošta: aktrp@gov.si, internetni
naslov: www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 78.15.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AKTRP-TISK GRAFIKE
2006 št. 578/05.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za tisk
barvnih ORTOFOTO posnetkov parcel
formata A3 za potrebe vrisavanje rabe
kmetijskih zemljišč, njihovo sortiranje po
upravičencih (isti upravičenev ima lahko
več parcel), zgibanje, kuvertiranje in dostava na pošto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Cetis d.d., kontaktna oseba: Mateja Luzar, Čopova 24,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-78-534,
faks 03/42-78-836, elektronska pošta:
mateja.luzar@cetis.si, internetni naslov:
http://www.cetis.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,500.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AKTRP-TISK GRAFIKE 2006 št. 578/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31655/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 1814-07/2005
Ob-37915/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Jože Osterman, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-25-92, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: joze.osterman@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 26.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
92.40.00.00-5.
II.5) Kratek opis:
– priprava agencijskih vesti o pomembnih svetovnih dogajanjih in pomembnih dogajanjih v Evropski uniji;
– priprava agencijskih vesti o notranjepolitičnih, gospodarskih, kulturnih
in drugih dogajanjih v okviru Republike
Slovenije ter o njenih diplomatskih aktivnostih za dnevne izdaje novic;
– priprava dnevnih in tedenskih pregledov novic v slovenskem jeziku za
dnevne izdaje novic ter dnevnih in tedenskih pregledov novic v angleškem
jeziku;

– priprava dnevnih servisov vesti o
Sloveniji v angleškem jeziku;
– priprava dnevnih pregledov pomembnejših objav slovenskega in tujega
tiska o Sloveniji, priprava nabora vesti,
ki jih lahko Urad Vlade za informiranje in
drugi upravičenci do dostopa do servisa
STA, določeni s prilogo pogodbe, neposredno javno objavijo na svojih spletnih
portalih oziroma drugih gradivih, namenjenih javnosti;
v času med 1.1. in 31. 12. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 363,335.746 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. STA119/2005: STA d.o.o.,
kontaktna oseba: ga Lidija Pavlovčič, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-10-24, faks 01/434-29-70, elektronska pošta: lidija.pavlovcic@sta.si, internetni
naslov: www.sta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 363,335.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: STA/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 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: 5. 1. 2006.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-37918/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan
Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks
01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.12.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-15-S/2005.
II.5) Kratek opis: storitve tehničnega
spremljanja investicije s prevzemi in predajami stanovanj na objektih naselja Poljane I v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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:
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javno naročilo št. JN-15-S/2005: IN.CO Invest d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,660.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23053-8/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31653/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 011-04-2/2004
Ob-37987/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste skozi
Deskle – dodatna dela pri izdelavi projekta PGD, PZI.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,520.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-93: IPOD d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,520.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37989/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Lju-
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bljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju 1 za
obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 762,392.098 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-69: VOC d.d., Lava 42,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 710,461.347 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37994/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju 3 za
obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 546,152.300 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-69: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV) cena 561,594.054 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-38000/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju 4 za
obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 482,698.600 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-69: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 494,877.420 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-38003/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju 5 za
obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 807,773.600 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-69: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 837,830.517 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-38004/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju 6 za
obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 644,961.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-69: Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 660,020.779 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2005.
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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-38006/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju 7 za
obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 375,658.990 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-69: Cestno podjetje
Murska Sobota d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 386,164.013 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:
21. 9. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-38008/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju 8 za
obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 942,152.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-69: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 979,699.553 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-38010/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju 9 za
obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 273,275.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-76: Cestno podjetje Ptuj
d.d., Zagrebška 49, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 281,505.810 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 412-27/00004-100014/2005 Ob-10/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, kontaktna
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oseba: Andrej Grebenšek, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-48-50,
faks 01/473-48-50, elektronska pošta: andrej.grebensek@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 24.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
80.42.31.20-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): E 035-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-27/01-300002/05.
II.5) Kratek opis: izvajanje usposabljanja kandidatov za kontrolorje zračnega
prometa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Pan Am International Flight Academy, Inc, p.o. box 660920,
660920 Miami FL 33266-092, USA.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 75.900 -for 7 candidats, ali najnižja ponudba: 75.900 -for 7
candidats 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:
412-27/01-100005/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
Ob-23838/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Kontrola zračnega prometa Slovenije
Ob-16/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke,
kontaktna oseba: Ljubiša Stanojević, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/236-32-13, faks +386/1/236-32-30,
elektronska pošta: ljubisa.stanojevic@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/arao.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.21.12-2; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 74.23.00.00-0; 74.14.15.20-0;
74.27.62.00-0.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev svetovalnega inženiringa zajema vse podporne in režijske dejavnosti, ki jih bo
izbrano podjetje za naročnika izvajalo
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v postopku prostorskega umeščanja in
izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), skladno
s Programom priprave državnega lokacijskega načrta za odlagališče NSRAO
(Uradni list RS, št. 128/04) do sprejetja
Uredbe o državnem lokacijskem načrtu
za odlagališče NSRAO, ter kasneje do
pridobitve gradbenega dovoljenja za odlagališče NSRAO. Svetovalni inženiring
se bo izvajal na treh potencialnih lokacijah za umestitev odlagališča NSRAO na
območju Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,384.000 SIT za eno lokacijo.
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:
(c) vrsta storitve je taka, da javnega naročila ni mogoče določiti dovolj natančno,
da bi bilo javno naročilo mogoče oddati v
skladu s pravili, ki urejajo odprte ali omejene
postopke.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje meril,
– kadrovske zasedbe,
– referenc s področja svetovalnega inženiringa pri pripravi lokacijskih načrtov in
svetovalnega inženiringa pri pridobivanju
gradbenih dovoljenj,
– opremljenosti,
– ponudbene cene.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., kontaktna
oseba: Saša Kovačič, Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/306-81-52,
faks +386/1/306-81-53, elektronska pošta:
sasa.kovacic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 55,384.000 za eno
lokacijo SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-25983/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
ARAO
Agencija za radioaktivne odpadke
Št. 2/06
Ob-17/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Barbara Rems, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/201-61-02, faks
04/201-61-10, elektronska pošta: barbara.rems@gorenjske-lekarne.si, internetni
naslov: www.gorenjske-lekarne.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za Lekarno Bohinjska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005: Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Barbara Rems, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/201-61-02, faks 04/201-61-10, elektronska pošta: barbara.rems@gorenjske-lekarne.si, internetni naslov: www.gorenjskelekarne.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,971.314 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28341/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Gorenjske lekarne
Ob-28/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Matjaž Jug, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-15-134,
faks 01/24-15-344, elektronska pošta:
gp.surs@gov.si, internetni naslov: http:
www.stat.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 7.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-85/2005.
II.5) Kratek opis: zagotavljanje delovanja programske opreme SAS in licenčnina za SAS programsko opremo za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008.
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:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-85/2005: SAS Institute
d.o.o., kontaktna oseba: Polona Pirnat, Detelova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-86-00, faks 01/230-86-20, elektronska pošta: polona.pirnat@sas.com, internetni naslov: http:/www.sas.com/slovenia.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 75,040.963 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: 430-85/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 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. 1. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-33/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Mihaela Kovač, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/72-10-113, faks 05/72-10-102,
elektronska pošta: mihaela.kovac@pivka.si,
internetni naslov: http://www.pivka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom – finančni leasing objekta telovadnica pri Osnovni šoli Pivka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 570,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN MK–S–
01/05: Hypo leasing d.o.o., kontaktna
oseba: Daniel Radešič, Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/663-78-20, faks 05/663-78-30, elektronska pošta: hypo-leasing@hypo.si, internetni
naslov: http://www.hypo-alpe-adria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 585,569.571 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: 89%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17708/05 ter popravek objave v Ur. l.
RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005, Ob-20580/05;
EU glasilo št. S121, 2005/S 121-119643
ter popravek objave v EU glasilu št. S139,
2005/S 139-137063.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2006.
Občina Pivka

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-37822/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava TH podporja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,115.400 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. 1: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-230,
faks 03/56-25-240.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 88,115.400 SIT
brez DDV.
Valuta: 61 dni po dobavi in izstavitvi računa.
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: 0.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
88,115.400 SIT brez DDV. Valuta: 61 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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:
3. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
103, Ob-30923/05.
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: 6. 1. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 3401/05
Ob-37827/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@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 26/05.
II.5) Kratek opis: dobava tovornih terenskih vozil 4 x 4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,500.000 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 27/05: dobava tovornih
terenskih vozil 4 x 4: Toyota center Ljubljana
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Štih, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-79-18, 051/607-725, elektronska
pošta: tomaz.stih@toyota.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,625.000 SIT;
najnižja ponudba 32,625.000 SIT, najvišja
ponudba 32,625.000 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.: 26/05, dobava
tovornih terenskih vozil 4 x 4.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
32,625.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 80 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:
– ponudbena vrednost (95% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
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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 26/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
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. 91 z dne 14. 10. 2005, Ob-27655/05
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3400/05
Ob-37828/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@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 25/05.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih vozil
za prevoz oseb in stvari.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 172,300.000 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 25/05: sklop 1: osebna
vozila (od 1100 do 1250 ccm): Renault Nissan Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Kastelic, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-82, faks 01/432-40-64,
elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,550.000 SIT;
najnižja ponudba 32,550.000 SIT, najvišja
ponudba 32,550.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 25/05: sklop 2: osebna
vozila (od 1100 do 1400 ccm): Renault Nissan Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Kastelic, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-82, faks 01/432-40-64,
elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,700.000 SIT;
najnižja ponudba 29,700.000 SIT, najvišja
ponudba 29,700.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN 25/05: sklop 3: osebna
vozila 4 x 4 (od 1200 do 1300 ccm): Avto Triglav d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Kovač,
Dunajska 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-34-32, faks 01/588-34-22, elektronska pošta: marjan.kovac@avto-triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,242.500 SIT; najnižja
ponudba 9,242.500 SIT, najvišja ponudba
9,242.500 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 25/05: sklop 4: osebna
vozila za prevoz oseb in stvari (od 1400
do 1600 ccm): Renault Nissan Slovenija,
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-33-82, faks 01/432-40-64, elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,400.000 SIT;
najnižja ponudba 36,400.000 SIT, najvišja
ponudba 36,400.000 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 25/05: sklop 5: osebna
vozila za prevoz oseb in stvari 4 x 4 (od
1800 do 2000 ccm): Renault Nissan Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-33-82, faks 01/432-40-64, elektronska pošta: igor.kastelic@renault.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;
najnižja ponudba 15,000.000 SIT, najvišja
ponudba 15,000.000 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 25/05: sklop 6: osebna
vozila za prevoz oseb in stvari Furgon (od
1800 do 2000 ccm): Renault Nissan Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-33-82, faks 01/432-40-64, elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,250.000 SIT; najnižja
ponudba 3,250.000 SIT, najvišja ponudba
3,250.000 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 25/05: sklop 7: osebna
vozila za prevoz oseb in stvari (od 2000
do 2500 ccm): Hyundai Avto Trade d.o.o.,
kontaktna oseba: Simona Brejc, Brnčičeva
45, 1231 Ljubljana–Črnuče, Slovenija, tel.
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01/530-77-31, faks 01/530-77-30, elektronska pošta: simona.brejc@hyundai.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,772.460 SIT;
najnižja ponudba 17,772.460 SIT, najvišja
ponudba 17,772.460 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.: 25/05, sklop 1:
osebna vozila (od 1100 do 1250 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
32,550.000 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:
– ponudbena vrednost (95% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 25/05, sklop 2:
osebna vozila (od 1100 do 1400 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
29,700.000 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:
– ponudbena vrednost (95% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 25/05, sklop
3: osebna vozila 4 x 4 (od 1200 do 1300
ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
9,242.500 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:
– ponudbena vrednost (95% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.

V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 25/05, sklop 4:
osebna vozila za prevoz oseb in stvari (od
1400 do 1600 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
36,400.000 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:
– ponudbena vrednost (95% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 25/05, sklop 5:
osebna vozila za prevoz oseb in stvari 4 x 4
(od 1800 do 2000 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
15,000.000 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:
– ponudbena vrednost (95% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 25/05, sklop 6:
osebna vozila za prevoz oseb in stvari Furgon (od 1800 do 2000 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
3,250.000 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:
– ponudbena vrednost (95% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 25/05, sklop 7:
osebna vozila za prevoz oseb in stvari (od
2000 do 2500 ccm).
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,772.460 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:
– ponudbena vrednost (95% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 25/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: osebna vozila (od 1100 do
1250 ccm): 1 pravilna ponudba,
– sklop 2: osebna vozila (od 1100 do
1400 ccm): 1 pravilna ponudba,
– sklop 3: osebna vozila 4 x 4 (od 1200
do 1300 ccm): 1 pravilna ponudba,
– sklop 4: osebna vozila za prevoz oseb
in stvari (od 1400 do 1600 ccm): 1 pravilna
ponudba,
– sklop 5: osebna vozila za prevoz oseb
in stvari 4 x 4 (od 1800 do 2000 ccm): 1
pravilna ponudba,
– sklop 6: osebna vozila za prevoz oseb
in stvari Furgon (od 1800 do 2000 ccm): 1
pravilna ponudba,
– sklop 7: osebna vozila za prevoz oseb
in stvari (od 2000 do 2500 ccm): 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 93 z dne 21. 10. 2005, Ob-28291/05 (objava); Glasilo ES št. 2005/S 202-199686, z
dne 19. 10. 2005 (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: 3. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-37906/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: računalniška oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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.: 40/05-1: Marand d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,494.100 SIT
– sklop A: 4,288.500 SIT, B: 1,560.600 SIT,
D: 2,645.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.: 40/05-2: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,533.500 SIT
– sklop C.
Valuta: 120 dni
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 40/05-1
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 8,494.100 SIT – sklop
A, B, D.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 40/05-2
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 1,533.500 SIT – sklop
C.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 91
z dne 14. 10. 2005, Ob-27329/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Ob-37907/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: SKS vodniki 3X35+70
0,6/1kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 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.: 33/05: Katronik Hojnik
Karla s.p., Orehova cesta 47, 2312 Orehova
vas, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,455.000 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 33/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 13,455.000 SIT.
Valuta 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 85,
z dne 23. 9. 2005 Ob-25347/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Ob-37908/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: SN kabel 20 kV – baker.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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.: 34/05: Eltima d.o.o., Šlandrova 8a, 1231, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 75,139.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
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V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 34/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 75,139.000 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 85,
z dne 23. 9. 2005, Ob-25350/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Ob-37909/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: SN kabli 20 kV aluminij s prečno in vzdolžno zaporo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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.: 35/05: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 83,854.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 35/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 83,854.000 SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 85,
z dne 23. 9. 2005, Ob-25349/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Ob-37910/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: SN kabli 20 kV aluminij s prečno zaporo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 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.: 36/05: Telma trade d.o.o.,
Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 106,584.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 36/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 106,584.000 SIT.
Valuta 120 dni
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 85,
z dne 23. 9. 2005, Ob-25348/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.

Storitve
Št. 102/28/2006
Ob-37824/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/474-30-00, elektronska

pošta: ivan.lozej@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: izdelava študije za izboljšanje zanesljivosti obratovanja daljnovoda DV 2 x 110 kV Gorica–Divača
z vgradnjo prenapetostnih odvodnikov
na vodu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,184.775 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa:
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka brez
predhodne objave mora biti v skladu z ustreznim členom v direktivi o javnih gospodarskih službah, člen 20 (2) ali člen 16:
(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. 208/2005: Elektroinštitut
Milan Vidmar, kontaktna oseba: Mag. Stane
Vižintin, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-61, faks 01/425-33-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,184.775 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. 208/2005
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 13,184.775 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:
19. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 025488
Ob-37988/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-08-332, faks
+386/1/58-08-407, elektronska pošta: mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25 geod/05.
II.5) Kratek opis: izvajanje geodetskih
del za potrebe katastra Javnega podjetja
Vodovod – Kanalizacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 25 geod/05: Ljubljanski
geodetski biro d.d., kontaktna oseba: Aleksander Parkelj, Cankarjeva c. 1/IV, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/200-23-00,
faks +386/1/200-23-25, elektronska pošta:
sandi.parkelj@lgb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 170,000.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 25 geod/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št. 024935,
Ob-28333/05 z dne 21. 10. 2005.
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: 6. 1. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Javni razpisi
Obvestilo
Ob-37922/05
Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana, je v Uradnem listu
RS št. 93 dne 21. 10. 2005, Ob-28497/05 objavila javni razpis za sofinanciranje izdelave in
postavitve obvestilnih tabel (VII-1 ali VII-1.1.)
pred izvozi avtocest v Republiki Sloveniji. V
zvezi z objavljenim razpisom Slovenska turistična organizacija obvešča, da je postopek
predmetnega razpisa zaradi poteka obdobja,
v katerem je bil razpis odprt, končan.
Oddaja vlog za pridobitev sredstev tako
ni več mogoča.
Slovenska turistična organizacija
Ob-37471/05
Na podlagi tretjega odstavka tretjega člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02,
33/03, 42/04, 8/05 in 41/05) v zvezi z 39. členom Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Uradni list RS, št. 117/05), Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad, objavlja

spremembo javnega razpisa
Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za kreditiranje okoljskih
naložb občanov 33OB05A
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
72/05), se spremeni tako, da se v 2. točki
(“2. višina razpisanih sredstev”) znesek “950
milijonov SIT” nadomesti z zneskom “1.100
milijonov SIT”.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 6710-1/2006
Ob-2/06
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
usposabljanja strokovnih delavcev v
športu v letih 2006 – 2007
Pravna podlaga razpisa:
– Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne
21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL L 161, 26. 6. 1999), Uredba Evropskega parlamenta in sveta (ES) št.
1784/1999 z dne 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu (UL L 213, 13. 8.
1999), Uredba Komisije (ES) št. 438/2001
z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1260/1999 glede sistemov upravljanja in
nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov (UL L 63, 3. 3. 2001), Uredba
Komisije (ES) št. 448/2001 z dne 2. marca
2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede
postopkov izvajanja finančnih popravkov pri
pomoči iz Strukturnih skladov (UL L 64, 6. 3.
2001), Uredba Komisije (ES) št. 448/2004
z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta (ES)
št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov
operacij, ki jih sofinancirajo Strukturni skladi
in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003 (UL L
72, 11. 3. 2004),
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04,
87/04 in 39/05), Enotni programski dokument RS 2004-2006, ki ga je sprejela Vlada
RS na svoji 51. seji (Sklep Vlade RS št.
915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003), Programsko dopolnilo za obdobje 2004–2006,
ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje
Enotnega programskega dokumenta RS
2004-2006 na seji dne 10. 12. 2003,
– Zakon o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02), Proračun Republike Slovenije za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Proračun
Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 116/05), Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04),
– Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni (Ur. l. RS, št. 120/05, v nadaljevanju
pravilnik), Odredba o načinu in postopku
sofinanciranja izvajalcev letnega programa
športa (Ur. l. RS, št. 95/99).
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na
ukrep Enotnega programskega dokumenta
2.3 Vseživljenjsko učenje, aktivnost 2.3.1.
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Izobraževanje izobraževalcev, pod-aktivnost
2.3.1.3. Usposabljanje strokovnih delavcev
v športu. Končni upravičenec je Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih
delavcev v športu, sofinanciranje založniške
dejavnosti za potrebe izvajanja teh programov usposabljanj, razvojne iniciative usposabljanja delavcev v športu v letih 2006 in
2007. Namen razpisa je krepiti, spodbuditi
profesionalizacijo in nadaljnji razvoj strokovnih delavcev na področju športa in hkrati
omogočiti ponudnikom usposabljanj kakovost, večje število in večjo dostopnost do
programov usposabljanj ukvarjanja s športno rekreacijo in športnim turizmom in interesno športno vzgojo mladostnikov.
Namen razpisa je podpirati:
– regionalno razpršeno izvajanje športnih usposabljanj in športnih delavcev,
– programe usposabljanja, kjer je zanimanje in povpraševanje na trgu delovne sile
v športu veliko,
– programe usposabljanja, kjer je primanjkljaj športnih delavcev,
– usposabljanje kadra športnih delavcev
v regijah, kjer lahko športni delavci dopolnjujejo turistično ponudbo in pripomorejo k
regionalnemu razvoju,
– usposabljanje kadra v panogah, kjer
primanjkuje vrhunskih športnih delavcev,
– usposabljanje kadra za upravljanje s
športnimi objekti,
– usposabljanje kadra za delo z otroki,
mladimi, invalidi,
– usposabljanja, ki vodijo k povečanju
števila žensk, ki delajo v športu,
– mreženje ponudnikov športnega usposabljanja in vzpostavljanje partnerstev.
Cilj razpisa je doseči regionalno razpršeno izvajanje športnih usposabljanj v različnih športnih panožnih zvezah ter podpreti
usposabljanja vsaj 2000 posameznikov, ki
bi prejeli javnoveljavno listino o opravljenem
usposabljanju od tega vsaj 700 udeleženk
usposabljanj v letih 2006 in 2007.
3. Podprte aktivnosti
S tem razpisom bo Ministrstvo za šolstvo
in šport sofinanciralo naslednje spodaj naštete aktivnosti v letih 2006 – 2007:
– usposabljanje strokovnih delavcev na
področju športa (sofinancirajo se programi
usposabljanja, ki jih je potrdil Strokovni svet
RS za šport in jih izvaja organizacija, ki
izpolnjuje vse pogoje predpisane v točki 5
tega razpisa), in
– založniško dejavnost, ki je podpora
izvajanju usposabljanja (nakup strokovne
literature namenjene za podporo izvajanju
usposabljanja; tisk/izdaja/priprava različne
strokovne in podporne literature (strokovna
literatura, strokovne in znanstvene revije,
zborniki strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov strokovna dela v drugi medijski obliki) namenjena kot podpora izvajanju usposabljanja).
4. Višina sredstev
Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo
namenilo v letih 2006 in 2007 za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih
delavcev v športu, založniške dejavnosti za
potrebe izvajanj programov usposabljanj,
razvojne iniciative usposabljanja delavcev v
športu, je 217,753.410 SIT, in sicer:
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Za leto 2006 je namenjenih 92,750.910
SIT. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP): 75% v znesku 69,562.910 SIT s
PP 4392 – 'Strukturni skladi (tuja udeležba)'
ter 25% v znesku 23,188.000 SIT s PP 4393
– 'Strukturni skladi (lastna udeležba):
– programov usposabljanja strokovnih
delavcev v športu 54,259.310 SIT,
– za založniško dejavnost 38,491.600
SIT.
Za leto 2007 je namenjenih 125,002.500
SIT. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP): 75% v znesku 93,751.875 SIT s
PP 4392 – 'Strukturni skladi (tuja udeležba)'
ter 25% v znesku 31,250.625 SIT s PP 4393
– 'Strukturni skladi (lastna udeležba):
– programov usposabljanja strokovnih
delavcev v športu 73,126.500 SIT,
– za založniško dejavnost 51,876.000
SIT.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot
izvajalci letnega programa športa navedeni
v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo
pogoje navedene v 71. in 72. členu pravilnika (v nadaljevanju: prijavitelji). Prijava je
lahko v obliki konzorcija. V primeru prijave
v konzorcijski obliki lahko prijavitelj prijavi
stroške administracije kot podporo koordinaciji usposabljanj, spremljanju in poročanju
o poteku usposabljanj, finančnem upravljanjem. Prijavitelj konzorcija mora z izvajalci
ustrezno prilagoditi časovno izvajanje usposabljanj z dinamiko sofinanciranja po letih
2006 in 2007 kot je definirana v točki 4.
tega razpisa.
V vsakem primeru mora v svoji prijavi
obvezno navesti, katere programe usposabljanja bo izvedel v letu 2006 in katere v
letu 2007, saj bodo programi usposabljanja
ovrednoteni za vsako leto sofinanciranja posebej (posebej bodo ovrednoteni programi,
ki se bodo izvajali v letu 2006 in posebej
tisti, ki se bodo izvajali v letu 2007).
Za sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo vsi
nosilci, ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport, in od nosilcev pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja
in spopolnjevanja v športu. Pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjevanja v športu (konzorcij), ki imajo podpisane pogodbe z več nosilci imajo prednost
pri sofinanciranju, morajo pa izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. pripraviti morajo program s podatki o
nazivu, ciljih in namenu programa, trajanju
programa, povezanosti z drugimi programi,
opisu predmetnika s predavatelji, pogojih
za vpis, pogojih za dokončanje programa in
pridobljenem nazivu;
2. pripraviti morajo natančen finančni načrt, v katerem prijavijo za sofinanciranje le
upravičene stroške izvedbe projekta
3. zagotoviti morajo predavatelje z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo, nazivi ter
referencami na predmetnem področju usposabljanja oziroma spopolnjevanja;
4. pripraviti morajo spisek strokovne literature, potrebne za izvajanje programa;
5. zagotoviti morajo prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo
izvedbo;
6. zagotoviti morajo strokovno – administrativno pokrivanje programov usposobljenost za zahteve, ki izhajajo iz razpisa
evropskih strukturnih skladov;
7. stroškovno primerna finančna konstrukcija (razvidna iz finančnega načrta);
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8. ustrezna cene programov na udeleženca;
9. primerna cena programov kot celota;
10. da prodajno ceno izvedbe programa
zmanjšajo za znesek, za katerega bo program pridobil sofinanciranje iz vseh javnih
sredstev in sredstev evropskih strukturnih
skladov;
11. stroški sofinanciranja na posameznika v usposabljanju ne smejo presegati
200,000 SIT, stroški na posameznika morajo
biti enaki ali nižji od tržnih cen;
12. usposabljanje se lahko izvaja z najmanj desetimi udeleženci;
13. avtorski honorarji izvajalcev programa morajo biti izračunani po urah dela
usposabljanja, ki ne sme presegati 20,000
SIT/uro z vsemi dajatvami in morajo biti enaki ali nižji od tržnih cen;
14. vsako usposabljanje mora imeti dobro obrazložitev, zakaj je sofinanciranje potrebno in kakšno dodatno vrednost oziroma
napredek bo na področju panoge s tem dosežen.
Za sofinanciranje založniške dejavnosti
lahko pridobijo sredstva izvajalci, ki ob izpolnjevanju pogojev iz 72. člena pravilnika
izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
1. pripravijo vsebinski opis publikacije;
pripravijo natančen finančni načrt za izdajo
publikacije;
2. za strokovne knjige zagotovijo najmanj
dve recenziji uveljavljenih strokovnjakov, ki
bosta objavljeni v knjigi;
3. da publikacija izide v letu sofinanciranja; da prodajno ceno sofinancirane publikacije zmanjšajo za znesek, v katerem
bo izdaja publikacije sofinancirana iz javnih
financ;
4. pripravijo zvezke, ki vsebujejo praktične vaje, pripravo elektronskih publikacij
v pdf obliki;
5. vsaka publikacija mora imeti dobro obrazložitev, zakaj je sofinanciranje potrebno in
kakšno dodatno vrednost oziroma napredek
bo na področju panoge s tem dosežen.
6. Merila in postopek zbora
Če prijavitelj ne izpolnjuje pogojev se prijava zavrže. Ministrstvo bo podprlo najboljše
ponudbe prijaviteljev. Sofinanciranje izvedbe programa je lahko v celoti ali delna glede
na obseg prijav in postopek izbora.
V primeru večih prijav bodo ob vsebinsko
in finančno enakem izpolnjevanju kriterijev
imeli prednost ponudniki usposabljanj, ki so
se povezali v konzorcije, saj se s tem pripomore k povezovanju strateških partnerjev, k
obsegu in ambicioznosti projekta, k večji koordinaciji dejavnosti na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu. V primeru
prijave v konzorcijski obliki mora prijavitelj
prijavi priložiti pismo, ki pooblašča prijavitelja, da zastopa izvajalce usposabljanj, ki
ga podpiše uradna oseba izvajalca usposabljanj. Po sklepu o sofinanciranju bo Ministrstvo podpisalo pogodbo s prijaviteljem, ki bo
moral predložiti podpisano konzorcijsko pogodbo (del razpisne dokumentacije) z vsakim od izbranih izvajalcev usposabljanj.
V primerih prijav v več konzorcijev ima
prednost tisti konzorcij:
– ki povezuje več partnerjev,
– ki je ustrezno prilagodil izvajanje usposabljanj z dinamiko sofinanciranja po letih
kot je definirano v točki 4. tega razpisa,
– ima več bolje ocenjenih usposabljanj in
je skupno gledano dosegel več točk,
– ima večjo regionalno razpršenost
usposabljanj,

– ima več usposabljanj, ki zasledujejo razvojno naravnane horizontalne prioritete,
– ima večje število predvidenih udeležencev usposabljanj,
– ima več izkušenj s strukturnimi skladi.
Usposabljanje
Ocenjuje se primernost prijave kot celote. Znotraj prijave se ocenjuje posamična usposabljanja po merilih za ocenjevanje
programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu s pripadajočimi točkami, usklajeno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega
programa športa v Republiki Sloveniji:
Merilo
I. Vsebinski kriteriji

Število
točk
skupaj
0-80

2. Administrativni kriterij
usposobljenosti in
upravičenosti – sposobnost
strokovno-administrativnega
kadra za administrativno
podporo programom
usposabljanja, v skladu z
zahtevami, ki izhajajo iz
razpisa evropskih strukturnih
skladov.
0-20
3. Cilji projekta so dobro
definirani in dosegljivi, se
navezujejo na potrebe in
nudijo rešitev določenih
problemov
0-10
4. Reference prijaviteljev
in predavateljev na
predmetnem področju
0-10
5. Izobrazba, usposobljenost,
nazivi predavateljev
0-10
6. Skladnost s horizontalnimi
prioritetami, aktivnost
obveščanja, razpoložljivost
potrebnih virov, izbranost
in določenost aktivnosti in
metod
0-10
7. Izkušnje z upravljanjem
evropskih skladov.
Organizacija je že dobila
sredstva iz evropskih
strukturnih skladov za
projekt s strani ministrstva v
preteklih letih
0-10
8. Kriterij pripravljene ali
načrtovane podporne
obvezne strokovne literature,
profesionalne kompetence
in dosežki poglavitnih
strokovnjakov
0-10
II. Finančni kriterij
Skupaj
1. Kot cenovni kriterij se
uporabi formulo: TcA =
število točk glede na kriterij
»cena«
TcA=Y*Cm/C, Y =
maksimalno število točk
za kriterij »cena« = 20,
Cm = najnižja cena izmed
vseh ponudnikov, C = cena
ponudnika
0-20
Skupaj I in II:
100
Vsota točk posameznega programa po
vseh merilih iz gornje preglednice pomeni
skupno število točk posameznega programa. Sofinancira se samo tiste programe,
ki pri točkovanju zberejo vsaj 70 točk. Za
tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke
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za programe usposabljanja in spopolnjevanja ločeno; ta se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe usposabljanja
in spopolnjevanja, in skupnim številom točk
vseh na javni razpis prijavljenih programov
usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
Založniška dejavnost:
Merila za ocenjevanje programov založniške dejavnosti. Pogoj za ocenjevanje:
gradivo se navezuje na izvedbo ali razvoj
izvajanja usposabljanj v športu.
Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
Merilo

Ekonomičnost, deficitarnost
Strokovnost
Uporabnost za različne
programe usposabljanja in
spopolnjevanja

Število
točk

0-25
0-30
0-45

Sofinancira se publikacije, ki pri točkovanju zberejo najmanj 30 točk iz zgornje preglednice. Na podlagi ovrednotenega števila
vrednostnih točk iz zgornje preglednice se
glede na vrsto publikacije določi število točk
za sofinanciranje, in sicer:

Št.

Rok za dokončanje projektov je v letu 2006 do
15. 10. 2006 in v letu 2007 do 15. 10. 2007.
9. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog: vloga na razpis mora biti oddana v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih
delavcev v športu v letih 2006 – 2007««
ter z navedbo polnega naziva in naslova
pošiljatelja. Vloge morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, Ljubljana najkasneje
do 15. 2. 2006. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 14. ure oddana v
glavni pisarni Ministrstva za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana. Obravnavane bodo
v roku dostavljene in pravilno označene vloge, nepravočasne in nepravilno označene
vloge pa bodo vrnjene pošiljatelju.
10. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 16. 2. 2006 ob 12. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, v II. nadstropju.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje do
5. 3. 2006. Rok za oddajo pritožb je 8 dni od
prejema obvestila.

Vrsta publikacije

Število točk

Število točk za
sofinanciranje

strokovne knjige

30-50
51-75
76-100
30-50
51-75
76-100
30-50
51-75
76-100
najmanj 30

300
400
600
300
1000
5000
100
500
1000
400

strokovne in znanstvene revije oziroma deli revij s
strokovno ali znanstveno tematiko
zborniki strokovnih in znanstvenih kongresov in
posvetov
strokovna dela v drugih medijskih oblikah
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost
točke za sofinanciranje publikacij, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev,
določenih v letnem programu športa za programe založništva, in skupnim številom točk
za sofinanciranje vseh na javni razpis prijavljenih programov založništva, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje.
Komisija bo najprej preverila popolnost
vloge in upravičenost prijavitelja v skladu z
71. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje programov športa v RS (Ur. l. RS, št.
120/05). Vloge, za katere bo ugotovila, da
izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z
določbami razpisa in razpisne dokumentacije ustrezne vloge bo predala v ocenjevanje
strokovnim ocenjevalcem, ki bodo z uporabo razpisu priložene evalvacijske sheme
izbrali najboljše vloge. Nazadnje se bo preverila finančna učinkovitost.
7. Vsebina in priprava vloge: vloga se
šteje za popolno, če vsebuje pravilno izpolnjen prijavni obrazec za projekte ESS
s priloženim finančnim načrtom in ostalimi
prilogami definiranimi v prijavnem obrazcu.
Nepopolna prijava se s sklepom zavrže.
8. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo
projektov: za projekte, izbrane po tem razpisu, se lahko uveljavlja povračilo upravičenih
stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datuma podpisa pogodbe oziroma od 15. 3. 2006.

12. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani ministrstva http://www.mss.gov.si pod rubriko
javni razpisi (doc., pdf.), ali pa jo prevzamete neposredno na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Direktoratu za šport, na Kotnikovi 38
v Ljubljani.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, kontaktna oseba mag. Drago Balent (elektronski naslov: drago.balent@gov.si),
tel. 01/478-42-51, do 10. 2. 2005 vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 03/2006
Ob-37927/05
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list RS, št.: 63/01,
78/01, 59/03) Ad futura razpisuje
štipendije
za raziskovalno in pedagoško
sodelovanje v Republiki Sloveniji s
Slovenci iz tujine in tujimi državljani
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje oziroma
sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih znanstvenikov, ki so slovenski ali tuji
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državljani za 3 do 12 mesečno znanstveno ali pedagoško sodelovanje v Republiki
Sloveniji.
Razpis bo odprt naslednji dan po objavi
v Uradnem listu do 29. septembra 2006 oziroma do porabe sredstev.
Prejemnikom finančnih sredstev bo Ad
futura sofinancirala življenjske stroške v višini 170.000 SIT na mesec.
2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo institucije, ki:
– so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije;
– bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki so
že financirani ali sofinancirani iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali pedagoško sodelovanje gostujočih znanstvenikov
v javno veljavnih visokošolskih programih.
Prednost bodo imeli raziskovalni projekti
oziroma programi, ki so pomembni za tehnološki razvoj.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– slovenski državljan mora vsaj 3 leta
delovati v tujini na področju razvojno-raziskovalne ali pedagoške dejavnosti;
– dosežen naziv doktor znanosti;
– ponovno lahko kandidirajo le prejemniki štipendij po preteklih razpisih (objavljena
sta bila v Ur. l. RS 127/03 in 122/04), ki so
prejeli sredstva za 3 mesečno znanstveno
sodelovanje.
3. Merila za ocenjevanje prijav
Merili za dodelitev sofinanciranja sta:
– znanstvena uspešnost oziroma znanje
in izkušnje tujega raziskovalca,
– znanstvena uspešnost vodje projekta,
če gre za prijavo na razpis za raziskovalno
sodelovanje,
Gostujoči znanstvenik mora posredovati
novo znanje, metodologijo oziroma tehnike
raziskovalnega dela.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista
tujega gostujočega znanstvenika (stran z
osebnimi podatki in stran z dovoljenjem za
bivanje za čas znanstvenega sodelovanja),
– potrdilo o stalnem oziroma začasnem
bivališču ali potrdilo delodajalca, iz katerega
je razvidno, da slovenski znanstvenik že več
kot 3 leta deluje v tujini.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bodo obravnavane sproti,
v postopku podeljevanja sredstev sodelujejo
evalvatorji. O izidu razpisa in izbiri kandidatov se izda odločba. Odločbe so izvršljive,
ko postanejo dokončne po izteku pritožbenega roka, ki je 15 dni. Po tem roku bodo
prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju, po tem pa jim bo fundacija Ad
futura nakazala odobreni znesek finančnih
sredstev za gostujoče znanstvenike na njihov poslovni račun.
Po končanem sodelovanju mora prijavitelj predložiti poročilo o uspešnosti sodelovanja z gostujočim znanstvenikom.
6. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z
zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 19. razpis) in hkrati samo izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov: 19.razpis@
ad-futura.si. Rok za zbiranje prijav prične
teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja najkasneje do vključno 29. septembra 2006 oziroma do porabe
sredstev.
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Dokumentacija je oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije
Prijavnica je na voljo na spletni strani
oziroma na sedežu Ad future v času
uradnih ur od ponedeljka do petka od 12.
do 15. ure. Dodatne informacije so na
voljo v času  uradnih ur osebno ali po
telefonu, ter po  elektronski pošti: Ad fu
tura, javni sklad,  Kotnikova 34, 1000
Ljubljana, tel. ++386/(0)1/434-10-80,
Faks. ++386/(0)1/434-10-92, e-pošta:
19.razpis@ad-futura.si, spletna stran
http://www.ad-futura.si.
Ad futura, javni sklad
Ob-37800/05
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava – Razdrto (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01,
1/02, Ur. l. RS, št. 54/02) Občina Vipava
objavlja naslednji
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila
pridobljena iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC
Vipava – Razdrto za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vipava za leto 2006
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (fizične in pravne osebe),
ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo
na območju Občine Vipava (iz drugih občin
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna
in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo
dodeljevala za subvencioniranje obrestne
mere za:
A) agromelioracijo kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki, travniki,
pašniki, vrtnarstvo).
B) nakup kmetijskih zemljišč,
C) nakup osnovne črede, novogradnja in
adaptacija hlevov ter investicije v povečanje
pridelave mleka in mesa na kmetijah,
D) investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah,
E) investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
F) investicije v nasade hitrorastočih listavcev,
G) nakup gozdnih zemljišč.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na
javnem razpisu po posameznih panogah:
A) Agromelioracija kmetijskih zemljišč
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1. Vinogradništvo na območjih, rajoniziranih za vinsko trto:
– skupna površina vinogradov na kmetijo 0,5 ha,
– minimalna letna obnova 0,1 ha,
– najmanjše število cepljenk 3.500 kosov/ha bruto površine.
2. Matičnjaki:
– posaditev matičnjaka stopnje selekcije
baza,
– posaditev najmanj 1000 kosov pod
lage,
– izjava KVZ Nova Gorica, da je fizična
oziroma pravna oseba posadila matičnjak v
skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega
inštituta.
3. Sadjarstvo:
– skupna površina nasadov na kmetijo: –
(breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo
= 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških priporočilih.
4. Travniki, pašniki:
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin.
5. Vrtnarstvo:
– minimalna površina novega rastlinjaka
200 m2,
– minimalna površina namakalnega sistema ca. 3.000 m2 površine.
B) Nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje
od 0,5 ha ali predstavlja zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega kosa istega
lastnika nad skupno površino 0,5 ha,
– zemljišče se uporablja za intenzivno
kmetijsko obdelavo oziroma se na kupljenem zemljišču že izvajajo agromelioracijska
dela.
C) Nakup osnovne črede, novogradnja in
adaptacija hlevov ter investicije v povečanje
pridelave mleka in mesa na kmetijah
1. Nakup osnovne črede:
– najmanj 10 glav telet za pitanje,
– najmanj 5 krav.
2. Novogradnja hlevov:
– veljavno gradbeno dovoljenje,
dolina – minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve
iz dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
3. Adaptacija hlevov:
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za krave,

– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
D) Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah:
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev
s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu.
E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje:
– investicije v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo
in promocijo vin,
– investicije v skladiščne in hladilniške
kapacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.
F) Investicije v nasade hitrorastočih listavcev:
– nakup sadik, potrebna zemeljska dela
in saditev,
– zasaditev najmanj 0,1 ha površine,
– pozitivno mnenje za snovanje nasada
pri Zavodu za gozdove.
G) Nakup gozdnih zemljšč:
– nakup najmanj 1 ha gozda, če gre za
posamezno parcelo ali najmanj 0,5 ha, če
gre za zaokroževanje posesti,
– gozdne površine se lahko nahajajo tudi
izven območja Občine Vipava, vendar samo
v občinah, ki neposredno mejijo na Občino
Vipava,
– pozitivno mnenje Zavoda za gozdove
RS, OE Ajdovščina.
IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna
mera (T + R),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60% vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na
posameznega vlagatelja 10 mio SIT,
– doba vračila do višine kredita 1,5 mio
SIT je 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do
5 mio SIT je 5 let, nad 5 mio SIT pa je doba
vračanja do 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja za kredite od višine 3 mio SIT naprej in
z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene:
– agromelioracija kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– investicije v nasade hitrorastočih listavcev,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je 3 mesece od odobritve kredita.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne mere se vlaga na posebnem obrazcu,
ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15,
Vipava in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam
dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti je razvidno iz obrazca razpisne dokumentacije.
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V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 31. 12.
2006.
VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge morajo biti predložene na naslov
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
osebno ali priporočeno po pošti z oznako
»vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
prispele do vključno 10. marca 2006.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo pri:
– Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
5271 Vipava ali pri
– Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina,
Goriška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina.
IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala namensko porabo sredstev pri investitorju. Če bo ugotovila, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Investitor
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva pridobitve teh sredstev do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade,
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– imeti v lasti gozdno zemljišče še najmanj 20 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega
plačila ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava
Št. 62--0001/2006
Ob-37804/05
Na podlagi 57., 61., 62., člena in členov od 100 do 120 Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 120/05), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03), Pravilnika o
postopku in merilih za vrednotenje kulturnih
programov in projektov, ki se sofinancirajo
iz proračuna občine Sevnica (Ur. l. RS, št.
61/05, uradno prečiščeno besedilo) Občina
Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2006
sofinancirala Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne,
likovne in fotografske ter knjižno-založniške
dejavnosti.

Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in
projektov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– kulturna društva in zveze, registrirana
v skladu z veljavno zakonodajo za izvajanje
programov na področju kulture s sedežem
v Občini Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– dokazilo o urejeni evidenci in članstvu
(velja samo za kulturna društva – izpolnite
in obvezno priložite fotokopijo evidence o
članstvu),
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za
kulturo in imajo stalno prebivališče v Občini
Sevnica,
– zavodi, gospodarske družbe in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, vse v organiziranju nekomercialnih programov in projektov, s sedežem v Občini Sevnica,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti, ki presega
njihov šolski program,
– da bo projekt ali program izveden v letu
2006 na območju Občine Sevnica,
– da je priložen potrjen vzorec po
godbe,
– da ni dal zavajajoče podatke.
4. Vrednost razpisa: 11,300.000 SIT.
5. Merilo za izbor programov in projektov
je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 61/05, uradno prečiščeno besedilo).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture).
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 2006 do 12.
ure na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za
družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 20. 2. 2006 (datum poštnega žiga na
dan 20. 2. 2006).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2006«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: strokovna komisija, imenovana s
sklepom župana, bo z odpiranjem začela
22. februarja 2006 ob 8. uri v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
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V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v
predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo
vloga izločena in s sklepom zavržena kot
nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od
datuma odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2006.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, pri Darji Lekše, tel.
07/81-61-214, e-mail: darja.lekse@obcinasevnica.si, v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 068-6/2004-25
Ob-37830/05
Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02), 5. člena Pravilnika za vrednotenje
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče (Ur. l. RS, št. 63/00, 16/05) objavljam
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Zreče za leto 2006
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Zreče,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov.
2. Praviloma se sofinancira naslednji
programi:
– redna dejavnost registriranih kulturnih
društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije (navesti
prireditve, ki jih namerava društvo organizirati),
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Programi bodo sofinancirani v skladu
s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje
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programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče (Ur. l. RS, št. 63/00, 16/05).
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 3,5 mio SIT, sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, za katerega
so bila dodeljena.
5. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Zreče. Vse dodatne
informacije o razpisu dobijo zainteresirani na
Občini Zreče ali po telefonu 03/757-17-05, v
času uradnih ur.
6. Ponudbe podajo osebno ali pošljejo
po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Zreče, Odbor za kulturo, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Na kuverti mora biti
vidno označeno: »Za razpis – ne odpiraj!«
Upoštevane bodo le popolne ponudbe, na
predpisanih obrazcih, ki bodo prispele na
sedež občine, najkasneje do ponedeljka,
13. februarja 2006, do 13. ure. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
Občina Zreče
Št. 65000-0006/2005
Ob-37924/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03), 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov
v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 93/99 in
101/02) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2006, Občina Sevnica
objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu v letu 2006
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na območju občine Sevnica: športna društva, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa ter zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz
2. člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št.
93/99, 101/02) – v nadaljevanju Pravilnika.
2. Sofinancirali se bodo naslednji programi oziroma vsebine:
– športna vzgoja otrok in mladine (Zlati
sonček, Ciciban planinec, Krpan, Delfin, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske
otroke in mladino, šolska športna tekmovanja, športna vzgoja otrok usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport),
– športna rekreacija (programi redne
vadbe, sredstva za športno rekreativne prireditve),
– kakovostni šport (programi redne
vadbe),
– vrhunski šport (programi za vrhunske
športnike v individualnih panogah, programi
v kolektivnih (ekipnih) športnih panogah,
– šport invalidov (programi redne
vadbe),
– uporaba športnih objektov.
Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 19,740.000 SIT.
3. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Pravilnik in Letni program športa
v Občini Sevnica za leto 2006. Z vsakim
izvajalcem letnega programa športa, ki mu
bo priznano sofinanciranje programov, bo
sklenjena pogodba.
4. Razpisno dokumentacijo in podatke v zvezi z razpisom dobite na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica – Oddelek za družbene dejav-
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nosti, soba 202, (tel. 07/81-61-214, fax:
07/81-61-210, e-naslov: darja.lekse@obcinasevnica.si) in Športni zvezi Sevnica – Borut Bizjak (tel. 07/81-62-780, 041/738-380,
e-naslov: sz.sevnica@siol.net). Razpis je
objavljen tudi na internetni strani Občine
Sevnica: www.obcina-sevnica.si.
5. Razpisno dokumentacijo, skupaj z
zahtevanimi prilogami, je potrebno dostaviti
v zaprti kuverti do ponedeljka, 13. 2. 2005,
na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za
šport 2006 – Ne odpiraj!« Na kuverti mora
biti naveden naziv pošiljatelja.
Občina Sevnica
Št. 140-01-3/05
Ob-37926/05
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 6. točke 8. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 5/99 in 20/03), 9. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 7/99) Občina Hrastnik
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine na območju Občine
Hrastnik v prostorih ambulante na Dolu
pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13.
1. Naročnik (koncedent): Občina Hrastnik.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: 1 program splošne
medicine.
3. Predmet koncesij: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju splošne
medicine.
4. Koncedent zagotavlja koncesionarju
pridobitev stanovanja oziroma pomoč pri rešitvi stanovanjskega vprašanja, brezplačno
uporabo poslovnega prostora in določeno
pomoč pri nabavi opreme.
5. Začetek in čas trajanja koncesije:
Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe med
koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
nedoločen čas.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je fizična oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
7.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);

7.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdrav
stvene službe (velja za izvajalca dejavnosti
pri pravni osebi);
7.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
7.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
8. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju
splošne ali družinske medicine: 25 točk;
– kvaliteta strokovnega dela na področju
splošne medicine v letu 2004: maksimalno
število točk 25;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2002-2004: maksimalno število točk 5.
9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature:
Ne glede na način dostave, morajo kandidature prispeti na naslov: Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v 30.
dneh po objavi v Uradnem listu RS do najkasneje 12. ure.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: splošna medicina«,
– naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: splošna
medicina« je lahko samo ena kandidatura.
10. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o izbiri
bo odločil direktor Občinske uprave Občine
Hrastnik z upravno odločbo, ki bo izdana
najkasneje v 10 dneh po prejemu poročila
razpisne komisije. V roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Hrastnik
s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji.
11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hrastnik,
interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v
vložišču Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Dodatne informacije pa lahko dobijo pri Bredi Šterbucl, tel.
03/56-54-390, faks 03/56-44-041, el. naslov.: breda.sterbucl@hrastnik.si.
Občina Hrastnik
Št. 2/06
Ob-37928/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganja in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter Sklepa Sveta MO Velenje
o sprejemu posameznega programa prodaje
stvarnega premoženja – nepremičnine parc.
št. 2537/1, k.o. Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/2005) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 2537/1 – cesta, v izmeri 16 m2, cesta, v
izmeri 107 m2, dvorišče, v izmeri 453 m2, zelenica, v izmeri 404 m2, stanovanjska stavba, v izmeri 7 m2, k.o. Velenje.
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Nepremičnina parc. št. 2537/1 – cesta,
v izmeri 16 m2, cesta, v izmeri 107 m2, dvorišče, v izmeri 453 m2, zelenica, v izmeri 404 m2, stanovanjska stavba 7 m2, k.o.
Velenje se nahaja v SV delu Slovenije, na
območju Občine Velenje, v strogem centru mesta. V soseski se nahajajo poslovno
stanovanjski in gostinski objekti, šole, banke, pošta, hotel. Okolica je temu primerno
komunalno urejena. Lokacija zemljišča je
zelo dobra.
Predmetna nepremičnina se nahaja ob
obodu obstoječega gostinskega objekta.
Parcela, ki je predmet prodaje skupaj tvori obliko črke U okoli obstoječega gostinskega objekta. Glede na obliko, dimenzijo
in velikost zemljišča gradnja samostojnega
objekta ni možna. V naravi je večina zemljišča tlakovana ali pa asfaltirana, urejena
je meteorna kanalizacija. Del zemljišča je
trenutno zelenica, na katerem je nekaj večjih smrek.
V skladu z lokacijsko informacijo, št.
350-04-0998/2005-300, z dne 9. 11. 2005,
ima nepremičnina parc. št. 2537/1, k.o. Velenje, status stavbnega zemljišča znotraj
ureditvenega območja naselij. Parcela se
nahaja v območju urejanja C4/3, ki je namenjeno v enem delu upravno-kulturnim funkcijam in v drugem delu trgovinsko gostinski
dejavnosti.
Izhodiščna cena za nepremičnino parc.
št. 2537/1 – cesta, v izmeri 16 m2, cesta, v
izmeri 107 m2, dvorišče, v izmeri 453 m2, zelenica, v izmeri 404 m2, stanovanjska stavba
7 m2, k.o. Velenje je 17,050.000 SIT.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
5. Nepremičnina v lasti prodajalca je bila
do sedaj v javni uporabi.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z
izpisom iz sodnega registra.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% od zneska
17,050.000 SIT na podračun EZR Mestne
občine Velenje, št. 01333-0100018411 pri
Banki Slovenije z obveznim sklicem na št.
28 76333-7141998-21121105. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v
roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– navedbo nepremičnine za katero se
kupec prijavlja na javni razpis;

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od zneska 17,050.000 SIT;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 30. 1. 2006 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine parc. št. 2537/1, k.o. Velenje«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 30. 1.
2006, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni
občini Velenje pri Suzani Žinič, vodja Pravne službe Mestne občine Velenje, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na tel.
03/896-16-25.
Mestna občina Velenje
Ob-37929/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 2. člena Pravilnika
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Muta (MUV, št.
3/03 in 7/04) Občina Muta objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Občini Muta v letu 2006
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Občini Muta za
leto 2006.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva in imajo sedež na območju
Občine Muta,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
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– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Muta,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju skladno z zakonom,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu
ter plačani članarini (velja za športna društva
in športne zveze),
– občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu,
poročila o realizaciji programov in doseženih
rezultatih ter druge zahtevane podatke,
– da imajo 2/3 članov občanov Občine
Muta.
2. V letu 2006 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
8. založniška dejavnost,
9. spremljanje pripravljenosti športnikov in
svetovanje treninga,
10. velike mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
11. informacijski sistem na področju športa,
12. delovanje društev in športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednosti pri izvajanju
programov športa v Občini Muta.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah kandidirajo na posameznemu razpisu le enkrat.
3. Vrednost razpisanih sredstev
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov na področju športa je ca. 6,557.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko ali oddati osebno
na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta, najkasneje do 1. 2. 2006 do 15. ure.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj - Javni razpis za sofinanciranje športnih programov«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neve-
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ljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
7. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni po
končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni
javno. Komisija za vodenje javnega razpisa
bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisane pogoje. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge
pa bodo imeli na voljo dodatni pet-dnevni
rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne
dopolni vloge bo le-ta zavržena.
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Občini
Muta, upoštevaje razpoložljiva proračunska
sredstva.
Komisija županu Občine Muta poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih
športnih programov. Župan vse kandidate
s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega
športnega programa. Kandidati na javnem
razpisu lahko v roku 8 dni od prejema posredujejo pisno pritožbo županu glede ocenitve
njihovih športnih programov. Po preučitvi pritožb s strani komisije ali po preteku pritožbenega roka (če ni bilo pritožb), župan s sklepom potrdi poročilo o vrednotenju športnih
programov za posamezno leto, ki je osnova
za sklenitev pogodb med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov.
Sklep župana je dokončen.
8. Izid: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dni
po roku za oddajo prijave.
9. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
času uradnih ur v tajništvu Občine Muta od
dneva objave do izteka prijavnega roka.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur
pri Sašu Pavliču ali na tel. 02/887-96-00 in
041/411-644.
Občina Muta
Št. 611-0001/2006
Ob-37931/05
Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu
Občine Žirovnica za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05), župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov
v Občini Žirovnica za leto 2006
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih kulture:
a) glasbena dejavnost,
b) gledališka dejavnost,
c) lutkovna dejavnost,
d) recitacijska in literarna dejavnost,
e) folklorna, in plesna dejavnost,
f) likovna, fotografska in filmska dejavnost,
g) razstavna in galerijska dejavnost,
h) založništvo.
Predmet sofinanciranja niso programi, ki
se izvajajo v okviru redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti, oziroma redne dejavnosti javnih
zavodov in so že sofinancirani iz proračuna
Občine Žirovnica.
3. Na razpisu lahko sodelujejo društva,
javni zavodi in druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se projekt ali prireditev izvaja izključno na območju Občine Žirovnica,
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– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za realizacijo prijavljenega projekta,
– da del sredstev za izvedbo projekta pridobijo tudi iz drugih virov.
4. Vrednost sredstev javnega razpisa je
1,000.000 SIT.
5. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo
se projekti, ki se bodo izvedli do 1. 12. 2006.
6. Prijava mora vsebovati:
– podroben vsebinski opis projekta,
– navedba izvajalcev projekta in njihove
reference,
– kraj in datum izvedbe,
– predvideno število udeležencev,
– točno finančno konstrukcijo, z navedbo
virov financiranja.
7. Višino sofinanciranja posameznih prijavljenih projektov bo določila komisija, ki jo
izmenjuje župan.
8. Prijave pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »prijava na kulturne projekte 2006« do
vključno 15. 2. 2006.
Občina Žirovnica
Št. 122-0001/2006
Ob-37932/05
Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu
Občine Žirovnica za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05) in 4. člena Pravilnika za vrednotenje
programov humanitarnih in invalidskih organizacij (UVG 14/03), ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Žirovnica, župan Občine
Žirovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
humanitarnih in invalidskih organizacij
za leto 2006
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
– posebne socialne programe in storitve
invalidskih organizacij s katerimi prispevajo
k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
– programe humanitarnih organizacij, s
katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin,
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
2. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije.
3. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje
navedene v 9. členu Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih
organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Žirovnica (UVG 14/03).
4. Višina razpoložljivih sredstev je
665.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu: www.zirovnica.si.
6. Prijavo pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom
»prijava na razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij
za leto 2006« do vključno 15. 2. 2006.
Občina Žirovnica
Št. 609-0001/2006
Ob-37934/05
Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu
Občine Žirovnica za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05), župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje počitniških programov
za otroke v Občini Žirovnica za leto 2006
1. Predmet javnega razpisa so programi
za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa otrok v času šolskih počitnic.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo javni
zavodi, društva ter druge organizacije, ki imajo sedež v Občini Žirovnica oziroma delujejo
na njenem območju.
3. Vrednost sredstev javnega razpisa je
350.000 SIT.
4. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– število otrok vključenih v program,
– finančna konstrukcija programa.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu: www.zirovnica.si.
6. Rok za prijavo na razpis je 15. 2.
2006.
7. Prijave morajo biti poslane na naslov:
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »prijava na počitniške programe«.
8. Izbor programov in višino sofinanciranja bo določila komisija, ki jo izmenjuje
župan.
Občina Žirovnica
Št. 330-0001/2006
Ob-37935/05
Na podlagi 6. člena Pravilnika o finančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Žirovnica (UVG
19/03) in 9. člena Odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2006 (Ur. list RS 120/05),
župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Žirovnica za leto 2006
1. Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Žirovnica za leto
2006. Občina Žirovnica namenja za v tem
razpisu navedene namene skupaj 5,500.000
SIT proračunskih sredstev.
2. Upravičenci do sredstev so fizične in
pravne osebe, ki svojo dejavnost opravljajo
na območju občine Žirovnica.
3. Sredstva razpisa se dodeljujejo do porabe razpoložljivih sredstev za določen namen.
4. Vrste intervencij: sredstva se v skladu z
določili Pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Žirovnica (UVG 19/03) dodeljujejo za
naslednje namene:
4.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – osemenjevanje
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj in kobil. Najvišji možni znesek
sofinanciranja znaša 7.000 SIT za goveje
plemenice in 15.000 SIT za kobile.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,200.000
SIT
4.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov za izvedbo preventivnih ukrepov.
Višina razpoložljivih sredstev: 300.000
SIT.
4.3. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Višina pomoči: subvencija znaša do 50%
upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin ali nakupa panjev za vzrejo matic kranjske sivke.
Višina razpoložljivih sredstev: 100.000
SIT.
4.4. Sofinanciranje analiz zemlje in krme
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
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Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
4.5. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Višina pomoči: sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov za investiranje v posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete
v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev,
naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.
4.6. Male agromelioracije
Višina pomoči: sofinancira se do 50%
upravičenih stroškov strojnih del za ureditev
zemljišča.
Višina razpoložljivih sredstev: 800.000
SIT.
4.7. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov postopka izvedbe zamenjave parcel.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
4.8. Programi izobraževanja kmetov
Višina pomoči: pooblaščenim izvajalcem
izobraževanja posameznih programov se
krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
100%, kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 50%.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
4.9. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,500.000
SIT.
5. Rok za oddajo vlog je 15. marec 2006
za namene pod točkami: 4.5., 4.6., 4.7. in 4.9.,
ter 30. oktober 2006 za namene pod točkami:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4. in 4.8.. Vloge se pošljejo
na predpisanih obrazcih na naslov: Občina
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
6. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani: www.zirovnica.si.
Občina Žirovnica
Št. 671-0001/2006
Ob-37937/05
Občina Žirovnica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Pravilnika
za vrednotenje programov športa v občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 69/99 in UVG 18/02) in
Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 120/05) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2006 v Občini
Žirovnica
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
2. Za sofinanciranje programov športa se
zagotovijo proračunska sredstva v skupni višini 16,645.000 SIT od tega:
– športna vzgoja otrok in mladine –
13,490.000 SIT,

– kakovostni šport – 623.000 SIT,
– športne prireditve in rekreacija –
1,228.000 SIT,
– razvojne in strokovne naloge v športu
– 997.000 SIT,
– športni dodatek kategoriziranim športnikom – 307.000 SIT.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom vadbe.
4. Program mora biti finančno vrednoten
z navedenimi viri financiranja, naveden mora
biti tudi predviden proračunski delež.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani: www.zirovnica.si.
6. Rok za prijavo na razpis je do 15. 2.
2006.
7. V roku prispele prijave bodo vrednotene v skladu z merili za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Žirovnica.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v mesecu dni po sprejetju programa
športa za leto 2006.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »Javni razpis – šport 2006«.
Občina Žirovnica
Ob-37938/05
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih in
invalidskih programov in letovanja otrok
(občanov) v letu 2006
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov humanitarnih in invalidskih neprofitnih organizacij, zavodov ter društev, ki imajo sedež na območju občine Vipava oziroma
se njihovi programi izvajajo tudi za občane
Občine Vipava.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2006 zagotovljenih:
– 2,430.000 SIT za humanitarne programe in invalidske programe,
– 1,000.000 SIT za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15.
leta starosti).
Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so
ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so
ustanovljene za reševanje posebnih socialnih
programov in storitev, utemeljene na značilnostih invalidov po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva,
ki na območju občine Vipava oziroma za njene občane izvajajo razpisane programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro),
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– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma, da izvajajo program
tudi za občane Občine Vipava,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2005,
– program dela in finančni načrt za leto
2006,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma
samo število članov, občanov – kadar to zahteva varstvo osebnih podatkov),
– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava.
Rok za predložitev prijav je 20 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»Javni razpis za humanitarne programe in
letovanje otrok« na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.
O izboru izvajalcev in višini sredstev bodo
kandidati obveščeni v roku 30 dni po izteku
razpisa.
Občina Vipava
Št. 4146-1/2006
Ob-37990/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Hrpelje – Kozina, Občina
Hrpelje – Kozina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Občini Hrpelje – Kozina v letu 2006
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje naslednjih programov:
– programi športne vzgoje otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje zvez športnih društev in
– propagandna dejavnost v športu.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa, izvajajo programe v obsegu in načinu, ki je
predviden v Nacionalnem programu športa
v Republiki Sloveniji, in imajo sedež v Občini
Hrpelje – Kozina.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov športa v javnem interesu.
Vsebina vloge
– razpisni obrazec,
– dokazilo o registraciji (društvom, ki so
bila sofinancirana v letu 2005 in so dokazilo
o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati),
– izjavo blagajnika o pobrani članarini ter
poimenski seznam članov, ki so plačali članarino,
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– potrjeni rezultati panožnih zvez (športna
vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport).
4. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov prejemnika: Občina
Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina.
Vloge morajo biti oddane do 17. 2. 2006.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis »Javni razpis na področju športa
2006« – Ne odpiraj.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna
komisija bo odprla vse pravočasno poslane
vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem
roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati,
ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na
to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo
imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor
kandidat v določenem roku vloge ne dopolni,
bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavani
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi
ovrednoti programe na podlagi meril za izbor
(uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov športa, ki so sestavni del odloka.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki
tudi sklene pogodbo z izvajalci.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Hrpelje – Kozina, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 05/68-00-150, kontaktna oseba: Minka
Kos.
Občina Hrpelje – Kozina
Št. 4146-1/2006
Ob-37991/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
22/00, 96/02) in 2. člena Pravilnika o merilih
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov
v Občini Hrpelje – Kozina, Občina Hrpelje
– Kozina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev in prireditev v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– dejavnost kulturnih društev in
– kulturne prireditve.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Za sofinanciranje iz sredstev občinskega
proračuna se lahko prijavijo kulturna društva
ter zavodi, druge organizacije in zasebniki,
registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti, s sedežem v Občini Hrpelje – Kozina.
Izjemoma lahko prijavijo program tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine, v primeru, da se program izvaja na območju občine
in vključuje 3/4 udeležencev iz občine Hrpelje
– Kozina.
Javni razpis se objavi praviloma za vsako
proračunsko leto posebej.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
3. Vsebina vloge
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– razpisni obrazec,
– dokazilo o registraciji (društvom, ki so
bila sofinancirana v letu 2005 in so dokazilo
o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati),
– izjavo blagajnika o pobrani članarini ter
poimenski seznam članov, ki so plačali članarino.
4. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov prejemnika: Občina
Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina.
Vloge morajo biti oddane do 3. 2. 2006.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis »Javni razpis na področju kulture
2006« – Ne odpiraj.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna
komisija bo odprla vse pravočasno poslane
vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem
roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati,
ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na
to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo
imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor
kandidat v določenem roku vloge ne dopolni,
bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavani
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi
ovrednoti programe na podlagi meril za izbor
(uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov na področju kulture.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki
tudi sklene pogodbo z izvajalci.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Občine Hrpelje –Kozina,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na tel. 05/68-00-150, kontaktna oseba:
Minka Kos.
Občina Hrpelje – Kozina
Št. 4146-1/2006
Ob-37992/05
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranje
programov humanitarnih organizacij v Občini Hrpelje – Kozina, Občina Hrpelje – Kozina
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
organizacij in društev s področja
socialnega in zdravstvenega varstva
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– programi socialnega varstva in
– programi zdravstvenega varstva.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Za sofinanciranje iz sredstev občinskega
proračuna se lahko prijavijo prostovoljne in
neprofitne organizacije in društva, ki izvajajo
programe, v katere se vključujejo občani Občine Hrpelje – Kozina,
– dobrodelne organizacije,
– invalidske organizacije,
– organizacije za samopomoč,
– druge organizacije s področja socialnega varstva in zdravstva.
Javni razpis se objavi praviloma za vsako
proračunsko leto posebej.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in

znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
3. Vsebina vloge
– razpisni obrazec,
– dokazilo o registraciji (društvom, ki so
bila sofinancirana v letu 2005 in so dokazilo
o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati),
– izjava blagajnika o pobrani članarini ter
poimenski seznam članov, ki so plačali članarino.
4. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov prejemnika: Občina
Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina.
Vloge morajo biti oddane do 10. 2. 2006.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis »Javni razpis na področju sociale
2006« – Ne odpiraj.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna
komisija bo odprla vse pravočasno poslane
vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem
roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati,
ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na
to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo
imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor
kandidat v določenem roku vloge ne dopolni,
bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavani
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi
ovrednoti programe na podlagi meril za izbor
(uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki
tudi sklene pogodbo z izvajalci.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Hrpelje – Kozina, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. št. 05/68-00-150, kontaktna oseba: Minka Kos.
Občina Hrpelje – Kozina
Ob-38014/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št. 116/05), Statuta
Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98, 66/99), Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05), in sklepa župana Občine Postojna
št. 14101-6/2005-2 z dne 6. 1. 2006, Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področju zasvojenosti v
Občini Postojna v letu 2006
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in/ali projektov društev,
javnih zavodov, ustanov/skladov in drugih
neprofitnih organizacij ki se bodo izvajali na
območju Občine Postojna v letu 2006.
Sofinancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev, javnih zavodov,
ustanov/skladov in drugih neprofitnih organizacij, zavodov na razpisanem področju;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in/ali mednarodne projekte
na razpisanem področju.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo
sofinacirali oziroma se bo sofinancerski delež
občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino in/ali
za dejavnost izobraževanja in svetovanja;
(obvezno dokazilo – priloga: dokument iz
katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje navedene dejavnosti
(kopija izpiska iz sodnega registra; kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev; kopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada
RS, statut društva...));
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v preteklem proračunskem letu (2005), izpolnili vse svoje
obveznosti do Občine Postojna;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neprofitni os
novi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2006;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program in/ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke,
ki imajo sedež izven Občine Postojna in/ali
niso bili v preteklem proračunskem letu sofinancirani iz proračuna Občine Postojna in
izpolnjujejo vse ostale pogoje te točke. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti dela z zasvojenimi (informiranje, podpora in zmanjševanje
škode, terensko delo, svetovanje, urejanje,
rehabilitacija);
– preventivni programi in/ali projekti namenjeni ozaveščanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja in preprečevanju zasvojenosti;
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za vse zainteresirane občane
iz Občine Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;

– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
programe javnih delavcev.
Prednostno bodo sofinancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o sofinanciranju programov in/ali projektov na področju zasvojenosti.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni Odločbi o izboru programov
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa) razveljavi že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2006 znaša 800.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
sofinancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in
2007 (ZIPRS0607) (Ur. l. RS, št. 116/05).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
13. 2. 2006.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna
z vložiščem v delovnem času.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo na osnovi pisne zahteve predlagatelja v času razpisnega roka letemu razpisno dokumentacijo poslala.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna – sprejemno in-
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formacijska pisarna z vložiščem Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna, v zapečateni ovojnici
z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – DD
– razpis 2006 –Zasvojenost«, do vključno
13. februarja 2006 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 13. 2. 2006
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno
informaciijska pisarna z vložiščem.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin,
tel. 728-07-20, elektronska pošta: romana.derencin@postojna.si in Katja Doles, tel. 728-07-23, elektronska pošta: katja.doles@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo; zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Št. 02504-6/2005-3
Ob-38017/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št. 116/05), Statuta
Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98, 66/99), Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05), in sklepa župana Občine Postojna
št. 02504-6/2005-2 z dne 6. 1. 2006 Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s
področja družbenih dejavnosti (tehnična
kultura in druga društvena dejavnost), ki
niso predmet drugih razpisov v Občini
Postojna v letu 2006
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Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa je sofinanciranje društev s področja družbenih dejavnosti (tehnična kultura in druga društvena dejavnost),
ki niso predmet drugih razpisov, ki se bodo
izvajali na območju Občine Postojna v letu
2006.
Sofinancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev na razpisanem področju;
– posamičnim dejavnostim društev, ki se
vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo
sofinacirali oziroma se bo sofinancerski delež
občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
z razpisanega področja;
(obvezno dokazilo – dokument iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran
za opravljanje razpisne dejavnosti: (kopija
izpiska iz sodnega registra; kopija izpiska
oziroma potrdila upravne enote iz registra
društev; kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada RS,
statut društva...);
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v preteklem proračunskem letu (2005), izpolnili vse svoje
obveznosti do Občine Postojna;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2006;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program in/ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež izven Občine Postojna in/ali niso
bili v preteklem proračunskem letu (2005)
sofinancirani iz proračuna Občine Postojna in
izpolnjujejo vse ostale pogoje te točke. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za nečlane društva iz Občine
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Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
delo z otroci oziroma mladino;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let in/ali predstavljajo stalno obliko dela;
– tekmovanja in prireditve večjega obsega z razpisanega področja.
Prednostno bodo sofinancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v navodilih o sofinanciranju dejavnosti društev s
področja družbenih dejavnosti (tehnična kultura, druga društvena dejavnost…), ki niso
predmet drugih razpisov.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in
po že izdani dokončni Odločbi o izboru programov spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa) razveljavi že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2006 znaša 923.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
sofinancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in
2007 (ZIPRS0607) (Ur. l. RS, št. 116/05).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
13. 2. 2006.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna
z vložiščem v delovnem času.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
9. Oddaja in dostava predlogov

9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje in
mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina
Postojna – sprejemno informacijska pisarna z
vložiščem Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – DD – razpis 2006 – Tehnična
kultura/drugo«, do vključno 13. februarja 2006
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 13. 2. 2006
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno
informacijska pisarna z vložiščem.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin,
tel. 728-07-20, elektronska pošta: romana.derencin@postojna.si in Katja Doles, tel. 728-07-23, elektronska pošta: katja.doles@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Št. 02505-2/2005-3
Ob-38019/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št. 116/05), Statuta
Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98, 66/99), Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05), 10. člena Zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98 in 15/03) in 6. člena Pravilnika
o financiranju športa v Občini Postojna (Ur. l.
RS, št. 41/02), Občina Postojna objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov v javnem
interesu na področju športa v Občini
Postojna v letu 2006
Naziv in sedež naročnika: Športna zveza
Postojna, Pot k Pivki 4, 6230 Postojna.
I. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci,
ki bodo izvajali športne programe v občini
Postojna:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva za posamezna območja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, srednje tehnične
šole in srednje strokovne šole, gimnazije in
druge splošne srednje šole,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni
program za invalide,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu.
II. V letu 2006 bo Občina Postojna
(so)financirala naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine
Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:
– (so)financirali bomo programe, ki imajo
značaj redne vadbe, projekt Zlati sonček, tečaje plavanja;
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok:
– (so)financirali bomo programe, ki imajo
značaj redne vadbe, projekt Zlati sonček, tečaje plavanja, organizacijo in izvedbo šolskih
športnih tekmovanj, nastope na občinskih in
regijskih tekmovanjih;
Programi športa nadarjenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport:
– (so)financirali bomo programe v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja in
nastope na državnih tekmovanjih;
2. Športno rekreativna dejavnost:
– (so)financirali bomo organizacijo in izvedbo občinskih tekmovanj ter programe rekreativne vadbe;
3. Kakovostni šport:
– (so)financirali bomo najem objekta za
društva Občine Postojna, ki imajo redno vadbo in nastopajo v državni ligi oziroma katerih posamezniki se udeležujejo državnih
prvenstev;
4. Vrhunski šport:
– (so)financirali bomo udeležbo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, s katerim
bomo promovirali občino;
5. Šport invalidov:
– (so)financirali bomo programe rekreativne vadbe za invalide;
6. Izobraževanje na področju športa:
– (so)financirali bomo izobraževanje pri
usposabljanju strokovnega kadra;
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost, založniška dejavnost, informacijski sistem na
področju športa:
– (so)financirali bomo znanstvenoraziskovalno dejavnost, založniško dejavnost, informacijski sistem na področju športa;
8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve:
– (so)financirali bomo organizacijo odmevnejših prireditev v Občini Postojna, ki
bodo promovirale občino.
III. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev Občine Postojna za

leto 2006, namenjenih dejavnostim športa.
Prednost pri izboru bodo imela športna društva.
IV. Rok za prijavo je do vključno 13. februarja 2006.
V. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Športni zvezi Postojna,
Pot k Pivki 4, vsak delavnik med 8. in 14.
uro.
Prijavo na razpisnih obrazcih pošljite na
naslov: Športna zveza Postojna, Pot k Pivki 4, 6230 Postojna, s pripisom “Ne odpiraj
– DD – razpis 2006 – Šport”.
Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v celoti
so možne le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 13. 2. 2006
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Športno zvezo Postojna.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem
roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
VI. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Št. 02502-4/2005-3
Ob-38023/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607) (Ur. l. RS št. 116/05), Statuta
Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98, 66/99), Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05), in sklepa župana Občine Postojna
št. 02502-4/2005-2 z dne 6. 1. 2006, Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področju humanitarnosti,
sociale in zdravstva v Občini Postojna v
letu 2006
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in/ali projektov za dejavnosti društev na področju humanitarnosti,
sociale in zdravstva, ki se bodo izvajali na
območju Občine Postojna v letu 2006.
Sofinancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev in drugih neprofitnih organizacij na razpisanih področjih;
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– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na omenjenih
področjih dela v Občini Postojna.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi
aktivnosti komercialnega značaja, se ne
bodo sofinancirali oziroma se bo sofinancerki delež občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje razpisane
dejavnosti
(obvezno dokazilo – priloga: dokument,
iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje razpisne dejavnosti:
(kopija izpiska iz sodnega registra; kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev; kopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada
RS, statut društva...));
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v preteklem proračunskem letu (2005), izpolnili vse svoje
obveznosti do Občine Postojna:
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neprofitni os
novi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2006;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program in/ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji,
navedeni v prvem odstavku te točke, ki imajo
sedež izven Občine Postojna in/ali niso bili v
preteklem proračunskem letu sofinancirani
iz proračuna Občine Postojna in izpolnjujejo
vse ostale pogoje te točke. V tem primeru
ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt posebnega
pomena v okviru predmeta tega razpisa in
je za prijavljeni program izkazan interes za
občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za nečlane društva iz Občine
Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali/in predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
programe javnih delavcev.
Prednostno bodo sofinancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
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– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o sofinanciranju programov in/ali projektov za dejavnosti društev na področju humanitarnosti, sociale in zdravstva.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru programov
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti (nerealizacija programa, dela programa) razveljavi že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2006 znaša: 3,000.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
sofinancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in
2007 (ZIPRS0607) (Ur. l. RS, št. 116/05).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
13. 2. 2006.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna
z vložiščem – v delovnem času.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo na osnovi pisne zahteve predlagatelja v času razpisnega roka letemu razpisno dokumentacijo poslala.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna, v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj
– DD – razpis 2006 –Humanitarnost, sociala,
zdravstvo«, do vključno 13. februarja 2006
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
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Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 13. 2. 2006
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno
informacijska pisarna z vložiščem.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin
tel. 728-07-20, elektronska pošta: romana.derencin@postojna.si in Katja Doles tel. 728-07-23, elektronska pošta: katja.doles@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času
uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Št. 02504-5/2005-3
Ob-38025/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 120/05), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03),
Uredbo o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS,
št. 109/02), Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za sofinanciranje
programov mednarodnih tekmovanj s
področja kulture na območju Občine
Postojna v letu 2006
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je financiranje programov mednarodnih tekmovanj s področja kulture na območju Občine Postojna.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so ljubiteljska kulturna društva, ki imajo svojo kulturno dejavnost registrirano v Občini Postojna in
posamezniki, ki imajo stalno bivališče v Občini Postojna in delujejo na področju kulture.
Kulturni program je kulturna dejavnost
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem in jo izvaja kulturni izvajalec,
katerega ustanovitelj ni država ali lokalna
skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem
interesu do te mere, da ga država ali lokalna
skupnost financira na primerljiv način kot
javni zavod. Kulturni program je določen s
cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti
relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno
opredeljeni. Po vsebini predstavlja zaključene celote in traja nepretrgoma najmanj
eno leto.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa društvo.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo
ga ena ali več programskih enot. Programski
sklop je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Programska enota je posamezna programska aktivnost (npr.: gostovanje, koncert,
razstava, kulturni dogodek,..).
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v preteklem proračunskem letu (2005), izpolnili vse svoje
obveznosti do Občine Postojna:
– imajo potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto ali eno sezono.
v Društva:
– da je društvo registrirano za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– da ima društvo sedež v Občini Po
stojna;
– da društvo dejavnost opravlja na neprofitni ljubiteljski osnovi;
– da ima društvo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo
določa zakonodaja;
v Posamezniki:
– da ima posameznik najmanj enoletne
izkušnje pri delu na področju kulture.
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3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan za
področje, ki je predmet razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in
po že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno
pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Splošni kriteriji razpisa:
– program predstavlja udeležbe na mednarodnih tekmovanjih na področju kulture,
– program je realno ovrednoten in ima
uravnoteženo finančno zgradbo,
– program zagotavlja soudeležbo predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
4.2 Prednostni kriterij:
– uspešna udeležba na mednarodnih tekmovanjih v preteklih letih in reference predlagatelja.
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo programi, katerih predlagatelj
in program bo izpolnjeval vse splošne kriterije
ter bo visoko ocenjen pri prednostnih kriterijih
razpisa. Komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih
obrazcih, v obveznih prilogah ter na drugem
morebitnem priloženem materialu.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2006, namenjenih za predmet
tega razpisa znaša 900.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva iz razpisa morajo upravičene osebe porabiti v proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
((ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št. 116/05)).
8. Razpisni rok
Razpis se prične naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS in zaključi 13. 2. 2006.
9. Prijava na razpis obsega:
– osnovne informacije o mednarodnem
tekmovanju in kopijo prijave na mednarodno
tekmovanje;
– reference o dosedanjem delovanju na
področju kulture;
– potrdilo, iz katerega je razvidno, da je
bilo društvo oziroma posameznik sprejet na
mednarodno tekmovanje;
– finančno konstrukcijo stroškov udeležbe
na mednarodnem tekmovanju (priloge predračunov, ipd.);
– dokument iz katerega je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje kulturne dejavnosti: (kopija izpiska iz sodnega registra; kopija izpiska oziroma potrdila upravne
enote iz registra društev; kopijo obvestila o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada RS, statut društva...); (velja
za društva);
– pisno izjavo društva da dejavnost opravlja na neprofitni ljubiteljski osnovi: (velja za
društva);
– pisno izjavo društva, da ima društvo
urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja:
(velja za društva);

10. Vloge na razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– vsebujejo v celoti zahtevane priloge iz
9. točke ;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih programov ne presega 50% vseh
predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov
za pokritje preostalega deleža;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora vsebovati vse obvezne
priloge, dokazila in podatke, določene z razpisom. Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Postojna sprejemno – informacijska pisarna z vložiščem Ljubljanska cesta
4, 6230 Postojna, v zapečateni ovojnici s
pripisom na prednji strani: »Ne odpiraj – DD
– razpis 2006 – Mednarodna tekmovanja«,
do vključno 13. 2. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!
11.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 2.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – sprejemno – informacijska pisarna z vložiščem, št. 3/2.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin
tel. 728-07-20, elektronska pošta: romana.derencin@postojna.si in Alenka Hladnik
Suša tel. 728-07-21, elektronska pošta: alenka.hladnik@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z občinskim proračunom.
Občina Postojna
Št. 02504-4/2005-3
Ob-38026/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
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za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 120/05), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Ur. l. RS, št 6/03 in 97/03),
Uredbo o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS,
št. 109/02), Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor programov društev na področju
dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini
Postojna v letu 2006
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je financiranje programov društev na področju dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Postojna v letu 2006 (v
nadaljevanju: programi).
Razpis se nanaša na naslednja področja
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, druge vsebine s področja kulture.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so:
društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji in sedežem v
Občini Postojna, ki delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim,
kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega
ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je
pa njegovo delovanje v javnem interesu do
te mere, da ga država ali lokalna skupnost
financira na primerljiv način kot javni zavod.
Kulturni program je določen s cilji kulturnega
izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi,
uresničljivi in časovno opredeljeni. Po vsebini
predstavlja zaključene celote in traja nepretrgoma najmanj eno leto.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa društvo.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo
ga ena ali več programskih enot. Programski
sklop je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Programska enota je posamezna programska aktivnost (npr.: gostovanje, koncert,
razstava, kulturni dogodek,..).
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Osnovna razpisna področja
– glasbena dejavnost (vokalne skupine,
instrumentalne skupine, vokalno-instrumentalne skupine);
– folklorna dejavnost;
– plesna dejavnost;
– gledališka in lutkovna dejavnost;
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– literarna in recitacijska dejavnost;
– likovna dejavnost (likovna ustvarjalnost,
kiparstvo, keramičarstvo,…);
– fotografska, filmska in video dejavnost;
– druge vsebine s področja kulture.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno
umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
(obvezno dokazilo – priloga: dokument
iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje razpisne dejavnosti:
(kopija izpiska iz sodnega registra; kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev; kopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada
RS, statut društva,..);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v preteklem proračunskem letu (2005), izpolnili vse svoje
obveznosti do Občine Postojna;
– imajo sedež v Občini Postojna;
– dejavnost opravljajo na neprofitni ljubiteljski osnovi;
– imajo potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto ali eno sezono.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan za
področja, ki so predmet razpisa.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in
po že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno
pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji: razpisni kriteriji so razvidni iz navodil o financiranju kulturnih dejavnosti v Občini Postojna.
6. Uporaba kriterijev: izbrani programi
bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev. Če bodo na razpis prijavljeni kandidati
presegali razpisano višino sredstev, bodo leta razdeljena v deležih.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2006, namenjenih za predmet
tega razpisa znaša 8,300.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607), (Ur. l.
RS, št. 116/05).
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
13. 2. 2006.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce;
– Navodila o financiranju kulturnih dejavnosti v občini Postojna.
11. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – sprejemno – informacijska pisarna z
vložiščem, št. 3/2 – v delovnem času.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Občina Postojna, sprejemno – informacijska pisarna z vložiščem Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna, v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj
– DD – razpis 2006 – Ljubiteljska kultura«,
do vključno 13. 2. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
12.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 2.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – sprejemno – informacijska pisarna z vložiščem, št. 3/2.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin
tel. 728-07-20, elektronska pošta: romana.derencin@postojna.si in Alenka Hladnik
Suša tel. 728-07-21, elektronska pošta: alenka.hladnik@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o
izboru
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge kulturnih programov po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
občinskim proračunom.
Občina Postojna

Št. 66-2/2005-3
Ob-38029/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št: 116/05), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 120/05), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Ur. l. RS, št 6/03 in 97/03),
Uredbo o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS,
št. 109/02), Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri obnovi in
investicijskem vzdrževanju kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti na območju Občine
Postojna za leto 2006
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je financiranje:
– nujnega investicijskega vzdrževanja in
obnove kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Postojna;
– izdaje knjige na podlagi strokovnega
raziskovanja na razpisanem področju v Občini Postojna.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so vse
fizične osebe, krajevne skupnosti, društva,
zveze društev, župnijski uradi in druge neprofitne organizacije, ki posedujejo ali upravljajo
s kulturnimi in/ali zgodovinskimi spomeniki
ter naravnimi znamenitosti oziroma so izdali
knjigo na podlagi strokovnega raziskovanja
na razpisanem področju v Občini Postojna (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt investicije je investicijski poseg pri
vzdrževanju in obnovi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti
z razpisanega področja. Zaprošeni znesek
financiranja posameznega projekta investicije lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov del opravljenih v letu 2006.
Projekt izdaje knjige je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v
svojih delih dostopna javnosti, vsebinsko pa
pokriva razpisno področje. Knjiga izkazuje
strokovno raziskovanje na razpisanem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta izdaje knjige lahko dosega
do 50% vseh predvidenih stroškov izdaje.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Projekt investicije:
– so lastniki ali upravljalci kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v preteklem pro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
računskem letu (2005), izpolnili vse svoje
obveznosti do Občine Postojna.
Projekt izdaje knjige:
– so avtorji knjige, ki po tematiki pokriva
področje Občine Postojna;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v preteklem proračunskem letu (2005), izpolnili vse svoje
obveznosti do Občine Postojna.
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan za
področja, ki so predmet razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in
po že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno
pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Splošni kriteriji razpisa
Projekt investicije in/ali izdaje knjige ustreza splošnim kriterijem, če:
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen po posameznih
fazah,
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno zgradbo,
– zagotavlja soudeležbo predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi iz drugih
virov.
4.2 Prednostni kriteriji
Za projekte investicije:
– nujni projekti obnove, katerih odložitev
bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu,
– objekt je vpisan v Odlok o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 29/84),
– sodelovanje na drugih razpisih in projektih za obnovo prostorov.
Za projekte izdaje knjige:
– reference predlagatelja;
– sodelovanje na drugih razpisih in projektih.
5. Uporaba kriterijev: izbrani bodo projekti, katerih predlagatelj in projekt bo izpolnjeval
vse splošne kriterije ter bo visoko ocenjen
pri prednostnih kriterijih razpisa. Komisija bo
ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki
bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah ter v morebitnem drugem
priloženem materialu.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2006, namenjenih za predmet
tega razpisa znaša 6,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva iz
razpisa morajo upravičene osebe porabiti v
proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in
2007 (ZIPRS0607), (Ur. l. RS, št: 116/05).
8. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
13. 2. 2006.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;

– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega
projekta;
– vzorec zahtevanih izjav.
10. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
predložiti naslednjo dokumentacijo
Vloge na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo v celoti izpolnjena predpisana
obrazca A in B;
– zahtevane obvezne priloge;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z
navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – sprejemno – informacijska pisarna z
vložiščem, št. 3/2 – v delovnem času.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju, na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega
roka, poslala razpisno dokumentacijo.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena na naslov: Občina Postojna
– informacijsko – sprejemna pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
v zapečateni ovojnici s pripisom na prednji strani: »Ne odpiraj – DD – razpis 2006
Kulturna dediščina«, do vključno 13. 2. 2006
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!
11.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 2.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemno – informacijska pisarna z vložiščem.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin
tel. 728-07-20, elektronska pošta: romana.derencin@postojna.si in Alenka Hladnik
Suša tel. 728-07-21, elektronska pošta: alenka.hladnik@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo
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Zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času
uradnih ur Občine Postojna.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z občinskim proračunom.
Občina Postojna
Št. 41410-375/2005-3
Ob-38031/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(ZIPRS0607), (Ur. l. RS. št. 116/05), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 120/05), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Ur. l. RS, št 6/03 in 97/03),
Uredbo o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS,
št. 109/02), Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor programov prireditev v Občini
Postojna v letu 2006
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je financiranje programov
prireditev v občini Postojna, ki imajo promocijski pomen za občino Postojna in sicer s
področja kulture, športa, turizma in drugih
sorodnih področij v občini Postojna v letu
2006, ki niso bili predmet drugih razpisov, ki
jih je objavila Občina Postojna oziroma niso
bili v letu 2006 financirani iz proračuna Občine Postojna.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so vse
fizične in pravne osebe, ki delujejo na razpisanem področju (v nadaljevanju: upravičene
osebe).
Kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem in jo izvaja kulturni izvajalec in
je njegovo delovanje v javnem interesu do
te mere, da ga država ali lokalna skupnost
financira na primerljiv način kot javni zavod.
Kulturni program je določen s cilji kulturnega
izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi,
uresničljivi in časovno opredeljeni. Po vsebini
predstavlja zaključene celote in traja nepretrgoma najmanj eno leto.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa upravičeno osebo.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo
ga ena ali več programskih enot. Programski
sklop je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
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Programska enota je posamezna programska aktivnost (npr.: gostovanje, koncert,
razstava, kulturni dogodek,..).
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki)
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programa (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
z razpisnega področja;
(obvezno dokazilo – priloga: dokument
iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje razpisne dejavnosti:
(kopija izpiska iz sodnega registra; kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev; kopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada
RS, statut društva,..);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v preteklem proračunskem letu (2005), izpolnili vse svoje
obveznosti do Občine Postojna.
– imajo sedež v Občini Postojna;
– delujejo na razpisanem področju najmanj eno leto ali eno sezono.
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke,
ki imajo sedež izven Občine Postojna in izpolnjujejo vse ostale pogoje tega odstavka.
V tem primeru ima Občina Postojna pravico
samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program prireditev
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program prireditev
izkazan interes za Občino Postojna.
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in
po že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno
pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Splošni kriteriji razpisa
Program prireditev ustreza splošnim kriterijem, če:
– je nekomercialnega značaja;
– je namenjena širšemu krogu obiskovalcev oziroma uporabnikov;
– je finančno realno ovrednotena in ima
uravnoteženo finančno zgradbo;
– zagotavlja soudeležbo predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi iz drugih
virov;
– prireditev bo izvedena v letu 2006.
4.2 Prednostni kriteriji
Program prireditev ustreza prednostnim
kriterijem, če:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– prost vstop na prireditev;
– prireditev je tradicionalna in se izvaja
več let zaporedoma;
– prireditev ima osnovni poudarek na kulturnem in etnološkem izročilu kraja;
– upravičena oseba je kandidirala na drugih razpisih in/ali pozivih.
5. Uporaba kriterijev: izbrani programi
prireditev bodo sofinancirani do razpisane
višine sredstev po posameznih alinejah 6.
točke razpisa. Če bodo na razpis prijavljeni
programi prireditev presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v deležih.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2006, namenjenih za predmet
tega razpisa znaša:
– za organizacijo in izvedbo prireditev, ki
so posebej opredeljene kot posebne turistične prireditve v Odloku o proračunu Občine
Postojna za leto 2006 – 3,000.000 SIT,
– za organizacijo in izvedbo prireditev,
ki jih predlagajo druge upravičene osebe
– 4,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in
2007 (ZIPRS0607, Ur. l. RS, št. 116/05).
8. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
13. 2. 2006.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega
programa prireditev;
– vzorec zahtevanih izjav.
10. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
predložiti naslednjo dokumentacijo
Vloge na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo v celoti izpolnjena predpisana
obrazca A in B;
– zahtevane obvezne priloge;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih programov prireditev ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – sprejemno – informacijska pisarna z
vložiščem, št. 3/2 – v delovnem času.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena na naslov: Občina Postojna,
sprejemno – informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
v zapečateni ovojnici s pripisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – DD – razpis 2006 – Prireditve«, do vključno 13. 2. 2006 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!
11.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 2.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – sprejemno – informacijska pisarna z vložiščem, št. 3/2.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin
tel. 728-07-20, elektronska pošta: romana.derencin@postojna.si in Alenka Hladnik
Suša tel. 728-07-21, elektronska pošta: alenka.hladnik@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini
Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času
uradnih ur Občine Postojna.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z občinskim proračunom.
Občina Postojna
Št. 419-10/05-12
Ob-38020/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2006 in/ali
za leta od 2006 do 2008 z naslednjih
področij:
1. Mladinska dejavnost
2. Preprečevanje zasvojenosti
3. Vzgoja in izobraževanje za trajnostno
prihodnost v MOL
4. Socialno varstvo in varovanje zdravja
– Ljubljana zdravo mesto
5. Mladinski raziskovalni projekti za potrebe MOL
6. Raziskovalni projekti, tisk in posveti
7. Civilna obramba-organizacija častnikov
v MOL.
I. Predmet razpisa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pod 1:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske dejavnosti v obliki enoletnih projektov za leto 2006 in
triletnih programov za leta od 2006 do 2008;
1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti za leto 2006.
Podrobnejša opredelitev predmeta razpisa in namen razpisa sta sestavna dela razpisne dokumentacije.
Pod 2:
2.1. Sklop A: program »Vzgojni cilji«:
2.1.1. Projekti za vzpodbujanje zdravega
odnosa do sebe in do okolja v vrtcih ter šolah,
ki so usmerjeni v preprečevanje zasvojenosti
in se izvajajo za cele skupine ali razrede;
2.1.2. Projekti, namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v redno šolanje in
imajo učne in vedenjske težave ter se izvajajo na šolah;
2.1.3. Projekti za mlade, naravnane k preprečevanju zasvojenosti, ki se izvajajo izven
šolskih okvirov.
2.2. Sklop B: program »Šola za starše«:
2.2.1. Pogovorna srečanja za starše v
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah za gradnjo
zdravega in kvalitetnega odnosa.
2.3. Sklop C: program »Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah«
2.3.1. Projekti izobraževanja za izpolnjevanje vzgojnih znanj, veščin komunikacije in
znanj s področja zasvojenosti.
2.4. Sklop D: program »Terensko delo«:
2.4.1. Reintegracijski programi nevladnih
organizacij;
2.4.2. Projekti za pomoč mladim, ki eksperimentirajo z drogo in se želijo vključiti v
programe ob rednem šolanju.
Pod 3:
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
projekte s področja vzgoje in izobraževanja
za trajnostno prihodnost v MOL, ki sledijo
naslednjim ciljem izobraževanja za trajnostni
razvoj:
– odpravljanje revščine, državljanstvo,
mir, etika, odgovornost v lokalnem in svetovnem okolju, demokracija in vladanje, zakonitost, varnost, človekove pravice, zdravje, enakopravnost med spoloma, kulturna
raznolikost, razvoj podeželja in mest, gospodarstvo, vzorci porabe in proizvodnje,
korporacijska odgovornost, varstvo okolja,
gospodarjenje z naravnimi viri ter biološka in
krajinska raznovrstnost.
Podrobnejša opredelitev predmeta razpisa in namen razpisa sta sestavna dela razpisne dokumentacije.
Pod 4:
4.1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva:
4.1.1. Socialno-varstveni programi, ki
otrokom in mladostnikom nudijo podporo pri
reševanju različnih stisk in težav, pri povečevanju socialne vključenosti ter pri aktivnem
preživljanju prostega časa
4.1.2. Socialno-varstveni programi za starejše:
4.1.2.1. Socialno-varstveni programi, ki
starejšim nudijo boljšo kakovost življenja v
njihovem bivalnem okolju
4.1.2.2. Dnevni centri za starejše
4.1.3. Socialno-varstveni programi, ki
ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo
podporo, opolnomočenje in zagovorništvo
4.1.4. Socialno-varstveni programi, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo
podporo in jim omogočajo aktivno vključevanje v skupnost
4.1.5. Socialno-varstveni programi za ljudi
s težavami z zasvojenostjo:

4.1.5.1. Motnje hranjenja
4.1.5.2. Alkoholizem
4.1.5.3. Zasvojenost z nedovoljenimi drogami
4.1.5.4. Druge oblike zasvojenosti
4.1.5.5. Zavetišče za brezdomne uživalce
in uživalke prepovedanih drog
4.1.6. Socialno-varstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti nudijo
podporo in omogočajo aktivno vključevanje v
vsakdanje življenje
4.1.7. Socialno-varstveni programi, ki blažijo posledice revščine in brezdomstva
4.1.8. Socialno-varstveni programi, ki Romom in Romkinjam omogočajo boljšo socialno vključenost v skupnost
4.1.9. Socialno-varstveni programi, ki imigrantom in imigrantkam omogočajo boljšo
socialno vključenost v skupnost
4.1.10. Razni drugi socialno-varstveni
programi (zaupni telefoni, svetovanje družinam, razvoj in promocija prostovoljnega dela,
programi za povzročitelje nasilja idr.)
4.2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja:
4.2.1. Programi s področja promocije
zdravega načina življenja;
4.2.1.1. Programi za osveščanje in vzpodbujanje zdravega odnosa do različnih dovoljenih drog (tobaka, alkohola ipd.) oziroma za
preprečevanje njihove škodljive uporabe.
4.2.1.2. Programi ohranjanja in promocije
zdravja otrok ter mladostnikov.
4.2.1.3. Programi promocije zdravega načina življenja na področju reproduktivnega
zdravja (zdrava spolnost, nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje).
4.2.2. Programi za izboljšanje kvalitete
zdravstvenega varstva za ranljive skupine
(hospitalizirani otroci oziroma mladostniki,
ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.).
4.2.3. Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.
Pod 5:
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne
projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni
dijakom in učencem ter njihovim mentorjem
na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer za:
– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje
OŠ in SŠ,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s
šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti),
– projekte usposabljanja učiteljev za mentorstvo MRD,
– projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
Pod 6:
6.1. Sklop A: raziskovalni in razvojni projekti
Področja raziskovanja:
1. Lokalna samouprava: mesto kot pokrajina, vloga prestolnice;
2. Lokalna mladinska politika: strateške
usmeritve na področju dela z mladimi;
3. Stanovanjska politika mesta: strategije
financiranja, možnosti pridobivanja stanovanj,
ekonomski vidiki stanovanjske prenove;
4. Varnost šolske generacije v Ljubljani:
prometna varnost šolarjev, varnost pred nasiljem, programi preprečevanja zasvojenosti;
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5. Zdravstvena varnost v Ljubljani: dostopnost do zdravstvenih storitev bolnišničnega
zdravstvenega varstva;
6. Programi zaustavljanja zamiranja dejavnosti v mestnem središču: raznovrstnost
vsebin, kulturno, turistično, storitveno, družabno oživljanje središča;
7. Kakovost urbanega okolja v Ljubljani:
vrtičkarstvo kot vir onesnaževanja prsti in
podtalnice; vpliv onesnaženega zraka iz različnih virov na zdravje meščanov; kvalitata in
upravljanje javnih zelenih površin na območju Poti (PST);
8. Programi socialnega skrbstva v Ljubljani: družinska politika, socialno starševstvo,
mreža vrtcev, skrb za ranljive skupine prebivalcev;
9. Naravna dediščina in zgodovina mesta:
paleontološki potencial grajskega griča.
6.2. Sklop B: znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti
6.2.1. Znanstveni in strokovni tisk:
– Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane in izboljšanju
kakovosti življenja v mestu: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog
in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter
tematske številke znanstvene periodike, ki
obravnavajo problematiko MOL ali prevode
del, ki so zaradi obravnavanega področja
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
6.2.2. Znanstveni in strokovni posveti:
– delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma predstavljajo pomemben prispevek k
njeni promociji in izboljšanju kakovosti življenja v mestu.
Pod 7: Programi častniških organizacij, ki
delujejo na območju MOL.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih
področij MOL za leto 2006 oziroma za obdobje 2006 do 2008. Vlagatelji niso upravičeni
kandidirati na javni razpis s tistimi programi
in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev
proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
Pod 1:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene v
naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na
podlagi zakona ter opravljajo dejavnosti, ki
se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– društva in zveze društev,
– ustanove,
– zavodi,
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij (skladno s petim odstavkom 21.
člena Zakona o političnih strankah; Ur. l. RS,
št. 62/94 s spremembami),
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov;
Ur. l. RS, št. 38/94),
– in druge nepridobitne organizacije.
Pod 2:
Vlagatelji so lahko fizične osebe, ki delujejo na območju MOL in pravne osebe, ki
delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona ter opravljajo dejavnosti,
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ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– društva,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– javni zavodi, ki izvajajo projekte za preprečevanje zasvojenosti, za katere ne prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev in
projekti pomenijo nadstandard,
– gospodarske družbe, ki so registrirane
za izobraževalno dejavnost in usposobljene
za izvajanje razpisanih projektov.
Pod 3:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na področju MOL in so ustanovljene v
naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na
podlagi zakona in skladno s svojimi ustanovitvenimi akti opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– društva,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– javni zavodi, ki izvajajo projekte na področju izobraževanja, za katere ne prejemajo
zagotovljenih finančnih sredstev in projekti
pomenijo nadstandard,
– gospodarske družbe, ki so registrirane
za izobraževalno dejavnost in usposobljene
za izvajanje razpisanih projektov.
Pod 4:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki imajo
v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje
na razpisanem področju in izvajajo dejavnost oziroma posamezne programe tudi na
območju MOL oziroma za občane/-ke MOL,
in sicer:
– pod 4.1.: nevladne neprofitne organizacije,
– pod 4.2.: javni zavodi in nevladne neprofitne organizacije.
Pod 5:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– osnovne in srednje šole,
– društva,
– vzgojno izobraževalni zavodi,
– raziskovalne institucije, ki delujejo na
območju Mestne občine Ljubljana.
Pod 6:
Vlagatelji so lahko zasebni raziskovalci,
vpisani v register zasebnih raziskovalcev
(Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev,
Ur. l. RS, št. 12 z dne 10. 2. 2005) in pravne
osebe, ki delujejo na območju MOL in so
ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno
s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
Pod 6.1.: javni zavodi, nepridobitne organizacije, zasebni raziskovalci
Pod 6.2.1.: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije,
Pod 6.2.2.: javni zavodi, nepridobitne organizacije.
Pod 7:
– da so društva, ki imajo status društva v
javnem interesu na področju obrambe vsaj
eno leto od dneva objave tega razpisa,
– da so registrirani na območju MOL,
– da sodelujejo z organi MOL in jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne stroške),
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– da se povezujejo v zvezo ali združenje
na nivoju države.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu: vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije za vsako posamezno razpisno
področje sofinanciranja.
IV. Splošna merila za izbor projektov in/ali
programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno
področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako
razpisno področje.
Če bo področna strokovna komisija za
izbor projektov in/ali programov ugotovila,
da projekt in/ali program, ki je prijavljen za
večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2006 do 2008,
ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt
in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2006.
Splošna merila so naslednja:
Pod 1:
Sklop A:
– kvaliteta in realnost prijavljenega enoletnega projekta in/ali triletnega programa,
– aktivno sodelovanje mladih in prostovoljcev/k v enoletnem projektu in/ali triletnem
programu,
– reference vlagatelja,
– finančna konstrukcija enoletnega projekta in/ali triletnega programa.
Sklop B:
– kvaliteta in realnost prijavljene mednarodne mladinske aktivnosti,
– reference vlagatelja,
– finančna konstrukcija mednarodne mladinske aktivnosti,
– uporabnost za potrebe dela v organizaciji vlagateljici.
Pod 2:
– strokovna izhodišča za projekt/program,
– kvaliteta in realnost prijavljenega projekta/programa,
– reference vlagatelja,
– finančna konstrukcija projekta/programa.
Pod 3:
– kvaliteta in realnost prijavljenega projekta,
– reference vlagatelja,
– finančna konstrukcija projekta.
Pod 4:
Skupna merila za enoletne in večletne
programe:
– program je predstavljen kratko in jedrnato,
– aktivnosti programa so časovno opredeljene,
– program ima jasne cilje,
– uporabniki/uporabnice oziroma udeleženci/udeleženke programa so jasno opredeljene, program vključuje ustrezno število
uporabnikov/uporabnic, ki imajo možnost aktivnega sodelovanja pri programu,
– program ima ustrezno kadrovsko zasedbo in vključuje sodelovanje prostovoljcev/prostovoljk,
– program ima jasno finančno konstrukcijo in predvideva tudi druge sofinancerje, za
izvedbo programa vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor,
– predviden je način ovrednotenja programa.

Posebna merila za programe, ki kandidirajo za obdobje 2006-2008:
– program se izvaja redno in je uporabnikom/uporabnicam na voljo praviloma vsak
dan oziroma vsaj nekajkrat tedensko,
– izvajalci/izvajalke programa so strokovni delavci/delavke in/ali drugi usposobljeni
delavci/delavke z ustrezno izobrazbo,
– število ur vključenosti posameznega
uporabnika/uporabnice v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje
ciljev programa,
– reference organizacije – vlagatelja (program je bil v preteklosti že uspešno izveden),
– program je namenjen enemu od deficitarnih področij socialnega oziroma zdravstvenega varstva (opredeljenih v strategiji razvoja
MOL na izbranem področju),
– program je že bil sofinanciran iz sredstev MOL za to razpisno področje.
Pod 5:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število mladih, ki jih projekt zahteva,
– možnost vključevanja mladih iz različnih šol,
– možnost ponudbe tabora mednarodnemu prostoru,
– uporabnost rezultatov,
– pozitivna ocena recenzenta, če je prijavitelj že izvajal tabore,
– višino že zagotovljenih finančnih sredstev drugih sofinancerjev.
Pod 6:
6.1.
Pomen projekta
1. Usmerjenost projekta v reševanje problemov
2. Ciljna usmerjenost raziskave
3. Skladnost projekta z razpisanimi temami
4. Izvirnost predlaganih rešitev
Izvedljivost projekta
5. Realnost planiranja časovnega obsega
in trajanja projekta
6. Realnost finančnega zahtevka
7. Formalna usposobljenost vodje skupine
8. Dosedanje izkušnje vodje skupine na
področju projekta
9. Status vodje: zaposlitev pri prijavitelju
in povezave vodje s skupino
10. Ustreznost sestava skupine glede na
vsebino in pokritost segmentov projekta
11. Reference skupine na področju projekta
12. Status skupine v razmerju do prijavitelja projekta
13. Povezave vodje in skupine s sorodnimi skupinami
14. Izvedljivost projekta s stališča uporabljene tehnologije
15. Izvedljivost projekta s stališča uporabljene metodologije
6.2.1:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled avtorja (-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
6.2.2.
– pomen in aktualnost tematike,
– ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za
MOL,
– pričakovana odzivnost,
– racionalna in varčna izvedba.
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Pod 7:
– članstvo (število članov, ki jih zastopa
častniška organizacija in imajo stalno prebivališče v MOL);
– delež lastnih sredstev za izvedbo programa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
realizaciji projektov in/ali programov za leto
2006, po posameznih razpisnih področjih
znašajo:
Pod 1:
Sklop A: 41,410.000 SIT
Sklop B: 5,200.000 SIT.
Pod 2:
Sklop A: 11,697.000 SIT
Sklop B: 9,681.000 SIT
Sklop C: 2,500.000 SIT
Sklop D: 4,824.000 SIT.
Pod 3: 20,000.000 SIT.
Pod 4:
4.1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva:
4.1.1.: 31,000.000 SIT
4.1.2.: 50,000.000 SIT, od tega
4.1.2.1.: 15,000.000 SIT
4.1.2.2.: 35,000.000 SIT
4.1.3.: 26,500.000 SIT
4.1.4.: 24,000.000 SIT
4.1.5.: 68,000.000 SIT, od tega
4.1.5.1.: 11,000.000 SIT
4.1.5.2.: 9,000.000 SIT
4.1.5.3.: 37,500.000 SIT
4.1.5.4.: 1,500.000 SIT
4.1.5.5.: 9,000.000 SIT
4.1.6.: 51,500.000 SIT
4.1.7.: 24,000.000 SIT
4.1.8.: 1,500.000 SIT
4.1.9.: 5,000.000 SIT
4.1.10.: 20,000.000 SIT.
4.2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja:
skupaj: 33,000.000 SIT.
Pod 5:
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov v MOL za
leto 2006 je: 7,000.000 SIT.
Za posamezen projekt se predvideva sofinanciranje v višini do 130.000 SIT, za projekte metodik in usposabljanja mentorjev pa
do 210.000 SIT.
Pod 6:
Sklop A: 40,000.000 SIT
Sklop B: 5,600.000 SIT.
Pod 7: 3,000.000 SIT.
Višina sredstev za financiranje projektov in/ali programov za leti 2007 in 2008 bo
odvisna od dogovorjenega obsega projekta
in/ali programa za posamezno leto, od višine
razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za
financiranje posameznih razpisnih področij
v letih 2007 in 2008, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega projekta in/ali programa v preteklem letu in od ocene pristojne
strokovne komisije glede projektnega in/ali
programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2006 morajo biti porabljena v letu 2006 tudi v primeru, ko bo
MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno
pogodbo za leta od 2006 do 2008. Z izbranimi izvajalci večletnih projektov in/ali programov bo MOL po letu 2006 za vsako nadaljnje
leto sklenila pisni dodatek k pogodbi.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Lju-

bljana, in sicer najkasneje do vključno 13. 2.
2006 (datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z
ustreznimi oznakami:
Pod 1:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«.
Pod 2:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – vzgojni cilji«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – šola za starše«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – izobraževanje pedagoških
delavcev v osnovnih šolah«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – terensko delo«.
Pod 3: »Ne odpiraj – vloga: Vzgoja in izobraževanje za trajnostno prihodnost«.
Pod 4:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: socialno
varstvo« z dodatno oznako tri- oziroma štirimestnega števila razpisanega področja,
na katerega se s programom prijavljate (npr.
4.1.2.1.).
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: varovanje zdravja« z dodatno oznako tri- oziroma
štirimestnega števila razpisanega področja,
na katerega se s programom prijavljate (npr.
4.2.1.2.).
Pod 5: »Ne odpiraj – vloga: Mladinski raziskovalni projekti za potrebe MOL«.
Pod 6:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: raziskovalni
projekti 2006«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: »znanstveni
tisk« ali »znanstveni posvet««.
Pod 7: »Ne odpiraj – vloga: programi častniških organizacij«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL,
ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo
15. 2. 2006. Kolikor se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne
komisije v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v postavljenem
roku dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bodo o izbranih, zavrnjenih in
zavrženih vlogah na razpisanih področjih po
pooblastilu županje s sklepom odločil pod-
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župan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
županja MOL:
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno
razpisno področje in ne bodo dopolnjene v
roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in posebnih pogojev, določene v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije
za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bodo področne strokovne komisije
na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog oziroma v primeru, da Odlok o
proračunu MOL za leto 2006 do tega roka
še ne bo pričel veljati, v roku 30 dni po začetku veljavnosti Odloka o proračunu MOL
za leto 2006.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html, ali pa jo v
tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan, in sicer:
Pod 1: med 12. in 14. uro na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad
za mladino (pritličje), Resljeva 18, Ljubljana.
Pod 2: med 9. in 12. uro na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad
za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva
18,1000 Ljubljana.
Pod 3: med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Služba za
izobraževanje, Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
Pod 4: med 9. in 12. uro na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2 – vložišče
Pod 5: med 9. in 14. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost,
Mestni trg 15/III, Ljubljana.
Pod 6: vsak delovni dan med 10. in 12.
uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, Mestni trg 15/III, Ljub
ljana.
Pod 7: med 9. in 14. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek zaščito, reševanje in civilno obrambo,
Linhartova 13, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer:
Pod 1: tel. 01/306-40-42, e-pošta: mladina@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v petek, 20. 1. 2006, ob 11.
uri v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni
trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na zgornji elektronski naslov.
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Pod
2:
tel.
01/306-40-53
in
01/306-40-45, e-pošta: preventiva@ljubljana.si
ali nada.glusic@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v ponedeljek 23. 1. 2006,
ob 13. uri v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da
svojo udeležbo potrdite na zgornji elektronski naslov.
Pod 3: tel. 01/306-40-28, vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Pod 4: tel. 01/306-41-00, e-pošta:
ozsv@ljubljana.si.
Pod
5:
tel.
01/306-46-14 (Vladimir Koprivnikar), e-pošta:
vladimir.koprivnikar@ljubljana.si.
Pod 6: tel. 01/306-46-08 (Smilja Repič),
vsak delavnik med 10. in 12. uro, e-pošta:
smilja.repic@ljubljana.si.
Pod 7: tel. 01/306-18-71 (Matjaž Šuštaršič) ali 01/306-18-53 (Roman Lavrač),
e-pošta: matjaz.sustarsic@ljubljana.si ali roman.lavrac@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 419-10/05-12
Ob-38022/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov
strokovnega dela lokalnih društev
kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo
razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja
ter za sofinanciranje organizacije
prireditev s strokovnimi vsebinami na
podeželju v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih
društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja
(v nadaljevanju lokalnih strokovnih društev)
ter sofinanciranje organizacije prireditev s
strokovnimi vsebinami na podeželju na naslednjih področjih:
Programi strokovnega dela
Sofinancirajo se:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi
tehnološkimi dosežki na področju pridelave,
dodelave in predelave kmetijskih pridelkov
ter dopolnilnih dejavnosti;
– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij;
– zastopanje članov na predstavitvah
združenja in promocijah njihovih dejavnosti;
– programi s področja oblikovanja organiziranosti;
– programi medsosedske pomoči;
– programi ohranjanja etnološke dediščine – domača obrt in običaji.
Prireditve
Sofinancirajo se prireditve, ki predstavljajo podeželje in pospešujejo njegov razvoj,
so namenjene širši javnosti in se izvajajo
na območju Mestne občine Ljubljana (MOL).
Vsako lokalno strokovno društvo s sedežem
v MOL lahko prijavi le eno prireditev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci za pridobitev sredstev po tem
razpisu so:
1. pravne osebe – lokalna strokovna društva, ki delujejo na območju MOL;
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2. pravne osebe – lokalna strokovna društva, ki pospešujejo razvoj podeželja v MOL,
najmanj 50% vseh njihovih članov pa je iz
vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.
III. Splošna merila za izbiro programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih se med tistimi, ki
izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so dodatno
opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Splošna merila so naslednja:
Sofinanciranje programov strokovnega
dela:
1. število članov, ki jih zastopa društvo;
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa;
3. vsebina programa (izobraževanje,
sodelovanje in soorganizacija prireditev ali
predstavitev, skrb za naravno in kulturno dediščino, oživljanje kraja, vključevanje mladine
v programe…);
4. delež članov društva iz MOL/izven
MOL.
Sofinanciranje prireditev na podeželju:
1. delež lastnih sredstev;
2. vključevanje drugih društev;
3. vsebina prireditve (različne vsebine).
IV. Okvirna višina sredstev
Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 5,500.000 SIT od tega za:
– sofinanciranje programov strokovnega
dela lokalnih društev v višini 2,500.000 SIT,
– sofinanciranje organizacije prireditev na
podeželju v višini 3,000.000 SIT.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih strokovnih društev in prireditev. Skupna
višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne
sme presegati 50% celotne vrednosti.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
25. novembra 2006.
VI. Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi
Vloga za sofinanciranje programa strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih
pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja v letu 2006, je
sestavljena iz razpisnih obrazcev številka:
1/SD, 2/SD, 3/SD, 4/SD, 5/SD, 6/SD, 7/SD
in potrdila o registraciji društva, katero mora
biti izdano v letu razpisa.
Vloga za sofinanciranje organizacije prireditve s strokovnimi vsebinami na podeželju v
letu 2006 je sestavljena iz razpisnih obrazcev
številka: 1/P, 2/P, 3/P, 4/P, 5/P, 6/P, 7/P in potrdila o registraciji društva, katero mora biti
izdano v letu razpisa.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, P.P. 25, 1001
Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno
ponedeljka 17. aprila 2006 (datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z navedbo razpisnega področja
na sprednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja oba programa, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi
oznakami.
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – strokovni program društva« ali

– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – prireditev«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci
MOL,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja ponudb: odpiranje
vlog za sofinanciranje programa strokovnega dela društev kmetijskih pridelovalcev, ki
pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in
podeželja v letu 2006 in vlog za sofinanciranje organizacije prireditve s strokovnimi
vsebinami na podeželju v letu 2006, bo opravila strokovna komisija v sredo dne 19. aprila
2006. V primeru, da se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog
ne bo javno. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se
zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo strokovna komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala,
da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku
ne dopolni, se zavrže.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu županje s sklepom odločil
podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
županja MOL.
Zavržene vloge bodo:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
določen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno
razpisno področje (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
splošne in posebne pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za
posamezno razpisno področje in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
X. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni
program obsega:
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
in razpisni pogoji,
– merila za dodelitev višine sredstev,
– vlogo,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v Službi za kmetijstvo in upravne
zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3,
soba 417, vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom pa pri Maruški Markovčič (tel.
306-43-09), Teodori Makoter (tel. 306-43-11)
ali Ivki Levatić (tel. 306-43-10).
Mestna občina Ljubljana
Št. 419-10/05-12
Ob-38024/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
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Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 63/02) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in
28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za
programe kmetijstva v Mestni občini
Ljubljana v letu 2006
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za
programe kmetijstva na območju MOL za
naslednje namene:
1. investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti:
1.1. investicije v zelenjadarsko proizvodnjo,
1.2. investicije v sadjarsko proizvodnjo,
1.3. investicije v živinoreji,
1.4. investicije za dopolnilne dejavnosti,
1.5. investicije v programe konjereje;
2. ukrepi za razvoj podeželja:
2.1. postavitev trajnih sadnih nasadov,
2.2. urejanje pašnih površin.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za posamezne razpisane namene
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
Upravičenci do dodelitve sredstev so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče in so
lastniki najmanj 3 ha obdelovalnih površin na
območju Mestne občine Ljubljana, opravljajo
kmetijsko dejavnost in so vključene v eno od
organizacij kmetijskih proizvajalcev (zadruga,
društvo, združenje, druge oblike povezovanja) ter izpolnjujejo druge pogoje določene v
javnem razpisu.
Upravičenci do dodelitve sredstev za
programe v konjereji so fizične osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost, sodelujejo v
Programu spodbujanja reje konj s krmo pridelano na barju in imajo najmanj 2 ha obdelovalnih površin na delu Ljubljanskega barja,
ki leži v Mestni občini Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve sredstev za
ukrepe za razvoj podeželja so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, imajo
obdelovalne površine na območju Mestne
občine Ljubljana ter izpolnjujejo druge pogoje
določene v javnem razpisu.
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz
proračuna Republike Slovenije, proračunov
lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za
posamezne namene iz tega razpisa ne sme
preseči zgornje meje pomoči, določene s
smernicami za državno pomoč v kmetijskem
sektorju (2000/C 28/02).
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije za vsak posamezni namen.
1. Investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti
1.1. Investicije v zelenjadarsko proizvodnjo
rastlinjaki za pridelavo zelenjave
Sredstva se dodeljujejo za nakup rastlinjakov za pridelavo zelenjave.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa rastlinjaka.
Pogoji za pridobitev sredstev
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2,

– vrtnine morajo biti pridelane po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora biti član organizacije
kmetijskih proizvajalcev in imeti z njo sklenjen dogovor o prodaji pridelka.
1.2. Investicije v sadjarsko proizvodnjo
a) postavitev mrež proti toči v obstoječih
sadovnjakih
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev mrež proti toči.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa in postavitve mrež.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt za
postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki
ga je izdelala usposobljena organizacija,
– upravičenec mora imeti v lasti nasad
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1
ha koščičarjev,
– sadje mora biti pridelano po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član Sadne ceste med
Javorom in Jančami.
b) postavitev mrež proti toči ob saditvi novega sadnega nasada
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev mrež proti toči.
Višina dotacije znaša do 40% stroškov
nakupa in postavitve mrež.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt za
postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki
ga je izdelala usposobljena organizacija,
– upravičenec namerava na novo posaditi
nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha
ali 0,1 ha koščičarjev,
– sadje mora biti pridelano po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član Sadne ceste med
Javorom in Jančami.
c) postavitev tunelov za pridelavo jagod
Sredstva se dodeljujejo za nakup in postavitev tunelov za pridelavo jagod.
Višina dotacije znaša do 40% pri ekološki
pridelavi, pri integrirani pridelavi do 30% stroškov nakupa in postavitve tunela.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora pri ekološki pridelavi
imeti v lasti najmanj 5 arov, pri integrirani pridelavi pa najmanj 10 arov nasada jagod,
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko organizacije kmetijskih
proizvajalcev ali biti član Sadne ceste med
Javorom in Jančami.
1.3. Investicije v živinoreji
a) za prosto rejo in rejo v boksih z izpusti
za konje hladnokrvnih pasem
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:
– nakup materiala za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov iz
obstoječe reje v prosto rejo ali v smislu ureditve dodatnih ležišč ter ureditve izpustov.
Višina dotacije za novogradnje znaša do
500.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali adaptacije do 250.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5

Št.

4 / 13. 1. 2006 /

Stran

251

glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju:
GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 GVŽ/ha ter najmanj 2 ha
obdelovalnih površin na delu Ljubljanskega
barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z
izpustom.
b) za prosto rejo drobnice
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:
– nakup materiala za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov.
Višina dotacije za novogradnje znaša do
450.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali adaptacije do 230.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
GVŽ/ha, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 GVŽ/ha,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
30 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost.
c) za prosto rejo govedi (krave molznice,
krave dojilje, kombinirana reja)
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:
– nakup materiala za novogradnjo hlevov,
– nakup materiala za rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov iz
obstoječe reje v prosto rejo ali v smislu ureditve dodatnih ležišč ter ureditve izpustov.
Višina dotacije za novogradnje znaša
do 1,500.000 SIT/hlev, za rekonstrukcije ali
adaptacije iz obstoječe reje v prosto rejo do
1,000.000 SIT/hlev in za adaptacije hlevov v
smislu ureditve ležišč in ureditve izpustov do
750.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja, gnojnice, in sicer največ 2,5
GVŽ/ha, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 GVŽ/ha,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z
omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem
območju za kombinirano rejo (molznice, ml.
živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi
dejavniki za krave dojilje.
1.4. Investicije v dopolnilne dejavnosti
predelava produktov primarne kmetijske
in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa in lesa
Sredstva se dodeljujejo za nakup opreme
in naprav za predelavo.
Višina dotacije znaša do 50% stroškov
nakupa opreme in naprav za predelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, če ga
nima, ga mora pridobiti v dveh letih po končani investiciji.
1.5. Investicije v programe v konjereji
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov za:
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– nakup ali privez plemenskih žrebic in
nevoznih kobil hladnokrvnih pasem,
– nakup vozov za organizirano vožnjo z
vozovi,
– nakup opreme za konje za organizirano
vožnjo z vozovi.
Višina dotacije znaša do 90.000 SIT za
nakup ali privez plemenskih žrebic ter za
nakup nevoznih kobil hladnokrvnih pasem,
ter do 40% stroškov za nakup vozov ali nakup opreme za konje za organizirano vožnjo
z vozovi.
2. Ukrepi za razvoj podeželja
2.1. Urejanje pašnih površin
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov
za:
– nakup opreme za ograditev pašnikov z
električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke,
– nakup opreme za ureditev napajališč
za živino.
Višina dotacije znaša do 40% upravičenih
stroškov.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt
ureditve pašnika minimalne površine 3 ha, ki
ga je izdelala usposobljena organizacija.
2.2. Postavitev trajnih sadnih nasadov
Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov:
– priprave zemljišča,
– nakup opore,
– nakup mreže za ograjo.
Višina dotacije znaša do 40% upravičenih
stroškov.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen izvedbeni načrt za postavitev sadnega nasada
minimalne površine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1
ha koščičarjev, ki ga izdela usposobljena organizacija.
IV. Merila po namenih:
1. Investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti
1.1. Investicije v zelenjadarsko proiz
vodnjo
rastlinjaki za pridelavo zelenjave
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji ki:
– pridelujejo zelenjavo po ekološki ali
integrirani metodi pridelave na varstvenih
pasovih pitne vode, in sicer ekološka pred
integrirano,
– so prodali več pridelkov preko organizacije kmetijskih proizvajalcev (zadruge).
1.2. Investicije v sadjarsko proizvodnjo
a) postavitev mrež proti toči v obstoječih
sadovnjakih
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– pridelujejo sadje na ekološki način,
– imajo večje površine pod obstoječimi
sadovnjaki.
b) postavitev mrež proti toči ob saditvi novega sadnega nasada
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– bodo pridelovali sadje na ekološki način,
– bodo posadili večji nasad.
c) postavitev tunelov za pridelavo jagod
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki
– pridelujejo jagode na ekološki način,
– imajo večje nasade jagod.
1.3. Investicije v živinoreji
a) za prosto rejo in rejo v boksih z izpusti
za konje hladnokrvnih pasem
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b) za prosto rejo drobnice
c) za prosto rejo govedi (krave molznice,
krave dojilje, kombinirana reja).
Prednost pri dodeljevanju dotacij za namene, določene v točkah 1.3. a), 1.3. b) in
1. 3. c) imajo predlagatelji vlog, ki izvajajo
investicije v hleve primernejše fiziološkim in
etološkim potrebam živali ter investicije, ki
bodo živalim omogočile izpust po naslednjem
vrstnem redu:
– za rejo konj,
– prosto rejo drobnice,
– prosto rejo govedi (krave molznice, krave dojilje, kombinirana reja).
1.4. Investicije v dopolnilne dejavnosti
predelava produktov primarne kmetijske
in gozdarske dejavnosti
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki:
– imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– imajo ustrezno nadgradnjo osnovne dejavnosti,
– imajo predelavo vključeno v različne
programe povezovanja in opravljajo storitev
za druge kmete.
1.5. Investicije v programe v konjereji
Prednost pri dodeljevanju dotacij za nakup ali privez plemenskih žrebic in nakup
nevoznih kobil hladnokrvnih pasem imajo
predlagatelji vlog, ki povečujejo stalež žrebic
z žrebicami in kobilami iz rej z območja Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za nakup vozov za organizirano vožnjo z vozovi
imajo predlagatelji vlog, ki prispevajo večji
delež lastnih sredstev in kupujejo voz za prevoz 10 do 15 ljudi.
Prednost pri dodeljevanju dotacij za nakup opreme za konje za organizirano vožnjo
z vozovi imajo predlagatelji, ki zagotovijo večji delež lastnih sredstev.
2. Ukrepi za razvoj podeželja
2.1. Urejanje pašnih površin
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki bodo urejali večje pašnike.
2.2. Postavitev trajnih sadnih nasadov
Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog ki bodo:
– pridelovali sadje na ekološki način,
– posadili večji nasad.
V. Splošna merila za izbor programov
Če so predložene vloge predlagateljev za
dodelitev nepovratnih sredstev za programe
kmetijstva v Mestni občini Ljubljana enakovredne, ima prednost:
– predlagatelj, ki do sedaj še ni prejel nobene podpore iz javnih sredstev,
– predlagatelj, ki mu je kmetijstvo osnovna dejavnost,
– program z območja z omejenimi proizvodnimi dejavniki,
– program, v katerem je prejemnik zagotovil večji delež lastnih sredstev.
VI. Skupna okvirna višina sredstev, ki so
namenjena za izvedbo kmetijskih programov
je 17,000.000 SIT, po posameznih namenih
pa:
1. investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti 14,500.000
SIT,
2. ukrepi za razvoj podeželja 2,500.000
SIT.
Kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih vlogah za posamezni namen višja
oziroma nižja, od predvidenih sredstev za
namene po razpisu, se sredstva prerazporedijo za ostale namene.

VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2006 morajo biti porabljena najkasneje do 20. novembra 2006.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upravičenci vložijo vloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in turizem, p.p. 25, Zarnikova 3,
1001 Ljubljana, in sicer vključno do ponedeljka 12. junija 2006 (datum žiga pošte).
Vloga za dodelitev sredstev se pripravi na
obrazcu »Obrazec-vloga«. Vlogi je potrebno
priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z
obvezno navedbo na prednji strani ovojnice
»Ne odpiraj – razpis kmetijstvo«. v primeru,
da upravičenec pošilja več vlog, mora biti
vsaka vloga v posebni kuverti z ustreznimi
oznakami.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija se bo pričelo v sredo dne 14. junija 2006.
Odpiranje vlog ne bo javno. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu županje s sklepom odločil
podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
županja MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni
namen (nepopolne vloge).
Zavrnjene vloge bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovne in posebne pogoje določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za
posamezni namen,
– ki jih bo področna strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje
ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
XI. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
XII. Kraj, čas in oseba pri katerih zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v Službi za kmetijstvo in
upravne zadeve, Oddelka za gospodarske
dejavnosti in turizem, Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v Ljubljani, soba 417, v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure pri Teodori Makoter ali
Ivki Levatić, oziroma pri lokalnih kmetijskih
svetovalcih.
Mestna občina Ljubljana
Št. 419-10/05-12
Ob-38027/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99), ter v skladu s Pra-
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vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02 in 25/04), Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL) objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov v letu 2006,
ki jih bo financirala Mestna občina
Ljubljana
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bodo izvajalci projektov
realizirali v letu 2006.
2. Razpisna področja in cilji razpisa
Razpis se nanaša na financiranje projektov v letu 2006 na naslednjih področjih:
A) uprizoritvene umetnosti;
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– produkcija,
– mednarodno sodelovanje.
B) glasbene umetnosti;
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– organizacija koncertov, koncertnih ciklusov ali festivalov,
– mednarodno sodelovanje,
– nosilci zvoka in videospoti.
C) vizualne umetnosti;
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– samostojni razstavni projekti,
– skupinski razstavni projekti,
– mednarodno sodelovanje.
D) mladinska kultura;
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– delavnice,
– prvi projekti.
E) intermedijske umetnosti;
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– produkcija,
– mednarodno sodelovanje.
F) obnova kulturne dediščine;
G) prezentacija kulturne dediščine;
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– samostojni in skupinski projekti,
– mednarodno sodelovanje.
H) založništvo;
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
– izdaja novih knjig,
– promocija bralne kulture.
I) investicijsko vzdrževanje;
J) nakup opreme.
Vsa podpodročja so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji za posamezno
razpisno področje.
MOL bo kulturne projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2006 podpirala v skladu
z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– podpiranje kakovostnih kulturnih projektov, ki so pomembni za kulturni razvoj MOL;
– povečanje dostopnosti kulturnih projektov občinstvu na območju MOL;
– podpora različnim kulturnih ustvarjalcem, skupinam in pravnim osebam na področju kulture, ki delujejo na območju MOL.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (izdaja knjige, obnova
kulturnega spomenika, gledališka predstava,
koncert ipd.), ki je v javnem interesu ter bo
izveden v letu 2006.

Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot
društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga
nepridobitna organizacija zasebnega prava
in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti
registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Javni zavodi so pravne osebe, ki so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za izvajanje javne službe ali za izvajanje
dejavnosti, ki se opravlja pod enakimi pogoji
in na način, ki velja za javno službo, in sicer
s področja kulture.
Posamezniki so avtorji kulturnih projektov
na posameznih razpisnih področjih.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v razvidu pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta. Izbrani predlagatelj projekta bo v
pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Najvišje število prijavljenih projektov na
razpisnih področjih in maksimalna višina zaprošenega deleža MOL za posamezni projekt sta sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja oziroma podpodročja. Zaprošeni znesek financiranja na
vseh razpisnih področjih, razen na področjih
I) investicijskega vzdrževanja in J) nakupa
opreme, ne sme presegati 70% predvidene
vrednosti prijavljenega projekta. Če je predlagatelj projekta posameznik oziroma samozaposleni v kulturi, lahko njegov honorar
znaša največ 35% predvidene vrednosti prijavljenega projekta.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Upravičene osebe:
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjuje naslednje splošne
pogoje:
1.) če je predlagatelj nepridobitna zasebna kulturna organizacija:
– da je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na razpisnem
področju, na katerega se prijavlja;
– da ima svoj sedež na območju MOL;
– da se mu ne financira javni kulturni
program, ki je bil izbran na javnem razpisu
JR 2004-2006, iz proračuna MOL, razen na
področju založništva, kjer lahko kandidirajo
izvajalci javnih kulturnih programov;
– da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2006 na območju MOL, razen
na vseh podpodročjih mednarodnega sodelovanja;
– da je izpolnil vse svoje pogodbene
obveznosti do MOL;
2.) če je predlagatelj posameznik oziroma samozaposleni v kulturi:
– da deluje na razpisnem področju, na
katerega se prijavlja;
– da ima stalno prebivališče v MOL;
– da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2006 na območju MOL, razen
na vseh podpodročjih mednarodnega sodelovanja;
– da je izpolnil vse svoje pogodbene
obveznosti do MOL;
3.) če je predlagatelj javni zavod:
– da je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na razpisnem
področju, na katerega se prijavlja;
– da ima sedež na območju MOL;
– da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2006 na območju MOL, razen
na vseh podpodročjih mednarodnega sodelovanja;
– da se kulturni program javnega zavoda v letu 2006 ne financira iz proračuna
MOL;
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– da je izpolnil vse svoje pogodbene
obveznosti do MOL.
Predlagatelji, ki imajo status javnih zavodov, lahko prijavijo projekte na vseh razpisnih
področjih, razen na področjih D) mladinske
kulture, E) intermedijskih umetnosti, F) obnove kulturne dediščine, I) investicijskega
vzdrževanja ter J) nakupa opreme.
4.2. Na razpisnih področjih I) investicijskega vzdrževanja in J) nakupa opreme se
lahko prijavijo le nepridobitne zasebne kulturne organizacije, ki se jim iz proračuna MOL
financira javni kulturni program, ki je bil izbran
na javnem razpisu MOL JR 2004–2006, in ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima predlagatelj na podlagi javnega
razpisa z oznako JR 2004–2006 sklenjeno
pogodbo o financiranju javnega kulturnega
programa v obdobju od 2004 do 2006;
– da je predlagatelj izpolnil vse svoje dosedanje pogodbene obveznosti do MOL.
Na razpisnem področju I) investicijskega
vzdrževanja se lahko prijavijo le predlagatelji, ki upravljajo z nepremičnino, ki je v lasti
MOL.
4.3. Za financiranje projekta na vseh razpisnih področjih ne morejo kandidirati tisti
predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na
podlagi Zakona o preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 2/04).
4.4. Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi
posebne pogoje kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja
in podpodročja.
4.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani
dokončni odločbi o izboru projekta spremeni
odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe.
Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
(nerealizacija projekta) v letu 2006 razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
Predlagatelj, s katerim bo sklenjena pogodba o financiranju kulturnega projekta,
bo lahko predlagal spremembo pogodbe le
zaradi naslednjih spremenjenih okoliščin na
svoji strani:
– sprememba roka izvedbe projekta (v
primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne bo
mogel izvesti projekta v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v letu 2006);
– sprememba naslova projekta (v primeru, da bo na podlagi utemeljenih razlogov
spremenil delovni naslov projekta kot ga je
prijavil na javni razpis, lahko predlaga spremembo naslova, pod pogojem, da vsebina
izbranega projekta ostane enaka);
– sprememba prizorišča izvedbe projekta
(v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne
more izvesti projekta v pogodbeno določenem kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga
drug kraj oziroma prizorišče v letu 2006).
5. Splošni razpisni kriteriji
Splošni kriteriji za izbiro projektov na razpisnih področjih A) uprizoritvenih umetnosti,
B) glasbenih umetnosti, C) vizualnih umetnosti, D) mladinske kulture, E) intermedijskih
umetnosti, G) prezentacije kulturne dediščine
in H) založništva so:
– kakovost projekta;
– reference predlagatelja in avtorja ter
posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta;
– aktualnost projekta za mesto Ljubljana;
– dostopnost projekta občinstvu;
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– projekt, ki mu ni moč pripisati namena
ustvarjanja dobička;
– utemeljenost vsebinske obrazložitve
projekta;
– večji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov.
Razpisni kriteriji za izbiro projektov na
razpisnem področju F) obnova kulturne dediščine so:
– status spomenika;
– faza projekta (začetek, nadaljevanje ali
zaključek obnove);
– opredelitev stanja ogroženosti;
– delež lastnih sredstev;
– delež drugih proračunskih sredstev;
– pomembnost projekta za javno dostopnost ter popularizacijo spomenika;
– poseben strokovni interes za razvoj
restavratorskih in konservatorskih metod in
tehnik.
Razpisni kriteriji za izbiro projektov na
razpisnem področju I) investicijsko vzdrževanje so:
– izvedba neodložljivih investicijsko-vzdrževalnih del, kot posledici zahtev odločb inšpekcijskih služb;
– nadaljevanje že začetih del;
– investicijsko-vzdrževalna dela na najbolj ogroženih delih zgradb, zlasti sanacije
streh, zamenjave dotrajanih napeljav, naprav
in opreme z namenom, da se preprečijo poškodbe in nastajanje večjih škod;
– protipožarni premazi in druga investicijsko-vzdrževalna dela v zvezi s prihranki pri
energiji (popravilo in izolacija sten, fasad in
teras), preusmeritev na zemeljski plin, montaža avtomatike za upravljanje centralnega
ogrevanja, obnova elektro-instalacij;
– popravila in obnove drugih instalacij;
– druga investicijsko-vzdrževalna dela.
Razpisni kriteriji za izbiro projektov na razpisnem področju J) nakup opreme so:
– A) Utemeljitev upravičenosti in učinkovitosti naložbe:
– ni ustrezne opreme za izvajanje osnovne dejavnosti/ je ni ali je neustrezna;
– prostori in oprema so določeni za javno
infrastrukturo;
– nadaljevanje nakupa opreme v smislu
faznih zaokrožitev.
– B) Finančna konstrukcija naložbe:
– finančna izvedljivost projekta – zaprtost
finančne konstrukcije.
– C) Sofinancerski delež:
– delež lastnih sredstev.
– D) Dostopnost/ potencialni uporabniki.
6. Področni razpisni kriteriji: na razpisnih
področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi področne razpisne kriterije. Področni razpisni kriteriji so sestavni del prijavnih
obrazcev za posamezna razpisna področja
oziroma podpodročja.
7. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način razvrščanja projektov glede na višino doseženih točk je sestavni del prijavnih
obrazcev za posamezna razpisna področja
oziroma podpodročja. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezen projekt, pri čemer med izbranimi projekti ni primerljivosti
glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju
z višino prejetih točk.
8. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev za projekte v letu 2006 znaša:
247.800.000 SIT.
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Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
projekte v letu 2006 po razpisnih področjih
so naslednje:
A) uprizoritvene umetnosti: 49.000.000
SIT,
B) glasbene umetnosti: 32.000.000 SIT,
C) vizualne umetnosti: 40.000.000 SIT,
D) mladinska kultura: 9.500.000 SIT,
E) intermedijske umetnosti: 8.800.000
SIT,
F) obnova kulturne dediščine: 22.000.000
SIT,
G) prezentacija kulturne dediščine:
20.000.000 SIT,
H) založništvo: 11.500.000 SIT,
I) investicijsko vzdrževanje: 30.000.000
SIT,
J) nakup opreme: 25.000.000 SIT.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006.
MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o financiranju kulturnega
projekta v letu 2006. V primeru, da bo predlagatelj izbran za financiranje projektov z istega
razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala
vse projekte, sprejete v financiranje.
10. Razpisni rok: razpis se prične 13. januarja 2006 in zaključi 13. februarja 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega
področja in navedbo področnih kriterijev ter
obveznih prilog;
– vzorec pogodbe za financiranje kulturnega projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo
na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg 15, Ljubljana, med
uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo
in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi
med 14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html.
MOL je dolžna v času razpisnega roka na
pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog:
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
12.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 13. februarja
2006 (datum poštnega žiga) kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: kultura – in
z obvezno navedbo razpisnega področja«
(npr. A) uprizoritvene umetnosti, B) glasbene
umetnosti, C) vizualne umetnosti itn. – odvisno od tega, za katero razpisno področje
predlagatelj oddaja vlogo).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
Če predlagatelj prijavlja več projektov na
posameznem oziroma različnih področjih ali
podpodročjih, mora vlogo za vsak projekt poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami
in za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot
nepopolna.

12.3. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer:
kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Kultura – z obvezno navedbo
na katero vlogo se dopolnitev vlaga.« Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (po
13. 2. 2006) ne bo več možno.
12.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in v nadaljnjem postopku ne bo obravnavana.
12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Obvezne priloge k vlogi:
13. 1. Obvezne sestavine in priloge vsake vloge na vseh razpisnih področjih, razen
na področjih F) obnove kulturne dediščine,
I) investicijskega vzdrževanja ter J) nakupa
opreme so:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL
v tiskani obliki (za vsako posamezno razpisno področje je predviden poseben prijavni
obrazec MOL);
– če je predlagatelj pravna oseba: kopija
izpiska iz sodnega registra oziroma potrdila
upravne enote (starega največ 6 mesecev),
ki dokazuje, da je predlagatelj registriran
za izvajanje dejavnosti (lahko tudi izpisek
AJPES, star največ tri mesece, iz katerega
bodo razvidne registrirane dejavnosti predlagatelja!);
– če je predlagatelj posameznik: kopija
osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče na območju MOL;
– če je predlagatelj samozaposleni v kulturi: potrdilo o statusu in kopija osebnega
dokumenta, iz katerega je razvidno stalno
prebivališče na območju MOL;
– izpolnjena priloga k prijavnemu obrazcu: vsebinska utemeljitev in reference predlagatelja;
– izjava k prijavi na razpis drugih soorganizatorjev (koproducentov, partnerjev ipd.),
če je predlagatelj projekta le eden izmed soorganizatorjev (koproducentov, partnerjev
ipd.).
13. 2. Obvezne sestavine in priloge vsake
vloge na področju F) obnove kulturne dediščine so:
– dokazilo o lastništvu oziroma upravljanju kulturnega spomenika, staro največ 12
mesecev;
– poročilo o dosedanjem delu (če gre za
večletno akcijo);
– restavratorski program oziroma kulturnovarstveno soglasje;
– lokacijska informacija, kjer to zahtevajo
predpisi;
– kopija uvodne strani projektne dokumentacije, kjer to zahtevajo predpisi;
– kopija gradbenega dovoljenja, kjer to
zahtevajo predpisi.
13. 3. Obvezne sestavine in priloge vsake
vloge na področju I/ investicijskega vzdrževanja so:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL
v tiskani obliki;
– izjavo, da bo izvedba investicijsko-vzdrževalnih del izvedena v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04);
– utemeljitev prijave;
– predračunska vrednost (predračun) investicijskega vzdrževanja;
– morebitna potrebna upravna dovoljenja
in/ali soglasja;
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– vsebinsko in finančno poročilo do sedaj
opravljenih del, če se dela nadaljujejo;
– izjavo najvišjega organa nepridobitne
zasebne kulturne organizacije (glede na predlagateljev status), da se strinja s programom
dela in finančnim načrtom za leto 2006.
13. 4. Obvezne sestavine in priloge vsake
vloge na področju J) nakupa opreme so:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL
v tiskani obliki;
– izjavo, da bo izvedba investicijsko-vzdrževalnih del izvedena v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04);
– utemeljitev prijave, kratek opis in namen (potrebno je navesti, ali je predvidena
oprema povezana z izvajanjem osnovne dejavnosti, in če, v čem), predvideni rok nabave opreme ter navedba števila potencialnih
uporabnikov;
– predračunska vrednost opreme;
– izjavo o sofinanciranju nakupa opreme
(lasten delež, delež Ministrstva za kulturo
RS, drugi viri);
– izjavo najvišjega organa nepridobitne
zasebne kulturne organizacije (glede na predlagateljev status), da se strinja s programom
dela in finančnim načrtom za leto 2006.
13. 5. Druge obvezne priloge, določene
za posamezno razpisno področje, so:
13.5.1. Za projekte s področja D) mladinske kulture:
– če je predlagatelj posameznik: kopija
osebnega dokumenta, ki dokazuje starost
predlagatelja in stalno prebivališče na območju MOL;
– izjava lastnika oziroma upravljavca nepremičnine, da bo v dogovorjenem terminu
zagotovil izvajalcu prostore za izvedbo kulturnega projekta.
13.5.2. Za projekte s področja H) založništva:
– reference avtorja projekta;
– recenzija najmanj enega uveljavljenega
recenzenta.
13.5.3. Za projekte s področja A) uprizoritvenih umetnosti; B) glasbenih umetnosti; C)
vizualnih umetnosti; E) intermedijskih umetnosti in G) prezentacije kulturne dediščine:
– izjava lastnika oziroma upravljavca nepremičnine, da bo v dogovorjenem terminu
zagotovil izvajalcu prostore za izvedbo kulturnega projekta.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
14.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela
odpirati vloge 15. februarja 2006. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
14.2. Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način kot je navedeno v 12. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznem obrazcu
v tiskani obliki,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 13. februarja 2006.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošne in
posebne pogoje, določene v besedilu razpisa
in razpisne dokumentacije.
MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– jo ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.

14.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v
roku dveh mesecev od zaključka odpiranja
vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije z določitvijo
roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi.
V roku prispele izjave predlagateljev bodo
obravnavale področne strokovne komisije in
oblikovale končne predloge financiranja projektov, na podlagi katerih bodo po posameznih področjih izdane odločbe.
15. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih
uslužbencih MOL:
– A) uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič
(nina.kalcic@ljubljana.si, 306-46-13);
– B) glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si,
306-46-11);
– C) vizualne umetnosti: Metka Rosbaud
(metka.rosbaud@ljubljana.si, 306-46-15);
– D) mladinska kultura: Nika Ločniškar
(nika.locniskar@ljubljana.si, 306-46-04);
– E) intermedijske umetnosti: Nika
Ločniškar
(nika.locniskar@ljubljana.si,
306-46-04);
– F) obnova kulturne dediščine; (miljana.smrdel@ljubljana.si, 306-46-10);
– G) prezentacija kulturne dediščine (miljana.smrdel@ljubljana.si, 306-46-10);
– H) založništvo: Davor Buinjac (davor.buinjac@ljubljana.si, 306-46-06);
– I) investicijsko vzdrževanje: Samo Perat
(samo.perat@ljubljana.si, 306-46-12);
– J) nakup opreme: Samo Perat
(samo.perat@ljubljana.si, 306-46-12).
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe imajo pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki je navedena
pod 11. točko, v tajništvu Oddelka za kulturo
in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg
15, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro).
Mestna občina Ljubljana
Ob-38049/05
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04) objavlja
Občina Radlje ob Dravi
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov na področju turizma v letu
2006, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
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– imajo potrjen program s strani upravnega odbora.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so določeni v Pravilniku o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04).
5. Roki in način prijave: vloge za dodelitev
sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi, s pripisom »Prijava na javni razpis
– področje turizma«, in sicer najkasneje 30
dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih občine.
6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijava na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2006;
– finančno poročilo za leto 2005;
– kopijo bilance stanja oziroma zaključni račun za leto 2005 (predložiti do 15. 3.
2006).
7. Informiranje kandidatov
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite na
sedežu občine v času uradnih ur (ponedeljek,
sreda in petek od 8. do 12. ure in v sredo od
14. do 16. ure).
Predstavniki društev bodo vse dodatne
informacije glede izpolnjevanja razpisne dokumentacije dobili v sredo 25. 1. 2006 v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III, v
času od 14. do 17. ure.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov na področju turizma v 15 dneh od pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-37957/05
Stečajni upravitelj Brane Gorše, p.p. 313,
Ljubljana objavlja
razpis za kvalifikacijo ponudnikov
1. Naročnik: stečajni upravitelj Brane Gorše v imenu stečajnih dolžnikov.
2. Naslov na katerega se pošlje prijava:
Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana.
3. Predmet razpisa: izbira kvalificiranih
kandidatov za izvajanje hrambe arhivskega
in dokumentarnega gradiva stečajnih dolžnikov s prevzemom gradiva v letu 2006.
4. Naročnik bo ugotavljal usposobljenost
prijavljenih ponudnikov po naslednjih merilih:
4.1. pravna sposobnost – prijavitelj prijavi
priloži izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 8 dni od dneva oddaje prijave,
4.2. ekonomska in finančna sposobnost
– prijavitelj prijavi priloži potrdila vseh bank
pri katerih ima odprt/e TRR,
4.3. tehnična sposobnost – prijavitelj priloži k prijavi dokazila o usposobljenosti za
hrambo gradiva in zmožnostih za hrambo po
regalnem sistemu v ustreznih prostorih,
4.4. reference prijavitelja,
4.5. cena na enoto 1 tm gradiva za dobo
10 let, ki vsebuje vse stroške prevzema in
manipulacije s prevzetim gradivom.
5. Rok prijave: najpozneje 8 dni od dneva
objave tega razpisa z oznako “ponudba”.
6. Naročnik bo kvalificirane ponudnike izbral v roku 15 dni po prejemu prijav.
Stečajni upravitelj Brane Gorše
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Javne dražbe
Ob-37662/05
Na podlagi 8. člena statuta Občine Prevalje (Ur. l. RS, št. 15/99, 51/01 in 100/03),
sklepov 24. redne seje občinskega sveta
z dne 29. 12. 2005 ter v skladu z Uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) Občina Prevalje objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-110, faks
02/82-46-124.
2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:
a) Poslovni prostor v izmeri 20,28 m²,
poslovni prostor v izmeri 16,21 m², poslovni prostor v izmeri 13,80 m², WC zunaj 1,50 m². Poslovni prostori so predvideni
v prodajo skupaj z WC zunaj, kar znaša
v skupni izmeri 51,79 m². Izklicna cena je
6,107.216,40 SIT.
b) Poslovni prostor v izmeri 13,60 m².
Izklicna cena je 774.271,10 SIT.
Izklicna cena za oba poslovna prostora skupaj znaša 6,881.487,50 SIT. Predmet prodaje so nepremičnine pod a) in b).
Možna je tudi prodaja posamičnih sklopov
prostorov pod a) in b).
Prostori se nahajajo v poslovno stanovanjski hiši Trg 56, Prevalje, ki leži na parc.
št. 280/04 k.o. Farna vas, pripisani pri ZKV
vl. št. 50, k.o. Farna vas. Zemljišče okoli
objekta je v celoti v lasti Občine Prevalje,
kupec pridobi sorazmerni del zemljišča h
kupljenim prostorom. Funkcionalno zemljišče k objektu in etažnost objekta se bosta še vzpostavila. Kupec bo moral pridobiti
ustrezno soglasje od Občine Prevalje za
eventualno preureditev stopnišča za vhod
v poslovne prostore in dovoljenje etažnih
lastnikov objekta.
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po
zaključku dražbe. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa, pobudnik pa
zadrži njegovo varščino.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TRR Občine
Prevalje št. 01375-0100010242. Prenos
lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine v
določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v določenem roku, se šteje pogodba
za razdrto.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v prostorih Občine Prevalje, sejna soba/II.
nadstropje, dne 30. 1. 2006, ob 11. uri.
7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini
10% izklicne cene na TRR Občine Prevalje
št. 01375-0100010242, z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnine«.
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa
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bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od
dneva dražbe.
8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu
predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki
ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih ter notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter davčno številko. Pred pričetkom
javne dražbe se morajo vsi dražitelji izkazati
z originalnim potrdilom o plačilu kavcije in
predložiti celotno številko računa za primer
vračila kavcije.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnine so naprodaj po načelu videno
– kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno dav
ščine niso zajete in jih plača kupec. Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške
notarske overitve pogodbe, stroške cenitve
in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
10. Informacije: vse dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-114, ogled nepremičnin
pa je mogoč po predhodni telefonski najavi
na isti številki.
11. Ustavitev postopka: komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
Občina Prevalje
Ob-37940/05
I. Upnica Deželna banka Slovenije d.d.,
prej Slovenska zadružna kmetijska banka
d.d., Ljubljana (sklep Okrožnega sodišča v
Ljubljani Srg 2004/04886), zaradi poplačila terjatve dolžnika DIY INTERNATIONAL
d.o.o., v znesku 123.129.367,50 SIT s pripadki, skladno s pogodbo o zastavi zalog
z dne 17. 7. 1997, na podlagi 167. člena
Stvarnopravnega zakonika razpisuje
dražbo
za prodajo izdelkov iz zlata in srebra,
skupaj 23 zapečatenih paketov, ki se nahajajo v trezorju upnice, (vrsta in količina je
razvidna iz specifikacije Zlatarne Celje, ki je
priloga k tem pravilom in je na vpogled na
sedežu upnice) po izhodiščni izklicni ceni
60,000.000 SIT.
Dražba bo potekala dne 20. 1. 2007 ob
12. uri, v prostorih upnice, na Miklošičevi 4
v Ljubljani.
II. Omejitev upničine pravice za prodajo
izdelkov iz zlata in srebra:
Upnica ni dolžna opraviti javne dražbe
in prodati zastavljenih zalog v naslednjih
primerih:
1. če dolžnik do začetka dražbe plača
terjatev ali
2. če tretja oseba do začetka dražbe od
upnika odkupi terjatev, zaradi poplačila katere se vodi ta javna dražba.

III. Pravila dražbe:
1. Predmet prodaje:
Na javni dražbo se prodaja samo zastavljeno blago v celoti, to je skupaj 23 paketov
s srebrnim in zlatim nakitom, oziroma kakor
izhaja iz točke 1. tega razpisa.
2. Pogoji sodelovanja na dražbi:
2.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje fizične in pravne osebe. Udeleženec
mora pred začetkom dražbe svojo identiteto
izkazati z naslednjimi listinami:
– domača pravna oseba: z izpiskom iz
sodnega registra,
– tuja pravna oseba: z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža,
– domača fizična oseba: z osebno izkaznico ali potnim listom,
– tuja fizična oseba: s potnim listom.
2.2. Zastopnik oziroma pooblaščenec
dražitelja mora svojo identiteto izkazati na
način iz tretje oziroma četrte alinee točke
2.1. teh pravil. Zastopnik, ki ni korporacijski
zastopnik, mora predložiti pred začetkom
dražbe pooblastilo.
3. Varščina:
3.1. Na dražbi lahko sodelujejo osebe
iz točke 2.1. teh pravil, ki pred začetkom
dražbe vplačajo varščino v višini 4,000.000
SIT in predložijo potrdilo o vplačilu varščine. Varščino je treba vplačati na poravnalni
račun upnice št. 01000‑0001910013 sklic
10002‑27090.
3.2. Vplačana varščina se ne obrestuje.
3.3. Dražitelju, ki na dražbi ne uspe, se
plačana varščina vrne v 8 dneh po koncu
dražbe. Dražitelj iz prejšnjega stavka mora
po koncu dražbe voditelju dražbe sporočiti
številko računa, na katerega naj se vrne
vplačana varščina.
3.4. Če dražitelj na dražbi uspe in ne
podpiše prodajne pogodbe v roku iz točke
5.2. teh pravil, upnica obdrži varščino.
3.5. Če dražitelj na dražbi uspe in podpiše prodajno pogodbo se varščina šteje za
aro, dano v znamenje sklenitve prodajne
pogodbe in se všteje v kupnino.
4. Način izklicevanja in korak dražbe:
4.1. Dražba bo opravljena sprva kot dražba z zniževanjem izhodiščne izklicne cene,
ko pa bo izklicna cena prvič sprejeta se
dražba nadaljuje kot dražba z zviševanjem
izklicne cene. Dokler se dražba opravlja z
zniževanjem izhodiščne izklicne cene ima
zastavni upnik pravico odstopiti od nadaljnje dražbe v katerem koli koraku dražbe po
izklicu začetne izklicne cene.
4.2. Dražba se začne s tem, da voditelj
dražbe izkliče izhodiščno ceno iz I. točke
tega razpisa. Če nobeden od dražiteljev ne
sprejme začetne izklicne cene, se izklicna
cena zniža za 5,000.000 SIT. Nadaljnja izklicna cena se niža v enakih korakih dokler:
– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi, da
sprejme zadnjo izklicano ceno,
– bodisi zastavna upnica ne izjavi, da
odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba
s tem zaključi.
4.3. Če posamezen dražitelj sprejme izklicano ceno, se v naslednjem koraku dražbe izklicana cena zviša za 1,000.000 SIT.
Nadaljnja izklicna cena se zvišuje v enakih
korakih, dokler tudi po tretjem izklicu cene v
posameznem koraku ne sprejme nihče od
dražiteljev.
4.4. Če cene, izklicane v posameznem
koraku dražbe, tudi po tretjem izklicu cene v
tem koraku ne sprejme nihče od dražiteljev,
na dražbi uspe dražitelj, ki je prvi sprejel izklicano ceno v enem koraku prej.
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4.5. Če izklicano ceno v predzadnjem koraku družbe hkrati sprejme več dražiteljev,
se opravi žreb z vlečenjem številk, katerih
število je enako trikratniku števila dražiteljev,
ki so hkrati sprejeli izklicano ceno. V takem
primeru na dražbi uspe tisti od dražiteljev
iz prejšnjega odstavka, ki izvleče najvišjo
številko.
4.6. Dražba se vodi tako, da voditelj
dražbe v vsakem koraku dražbe izkliče ceno
z besedami: »Izklicujem ceno v … koraku
dražbe v višini …. tolarjev«. Dražitelj sprejme izklicno ceno z besedo: »Sprejmem«.
5. Sklenitev prodajne pogodbe
5.1. Upnica mora podpisati prodajno pogodbo iz točke 5.3. teh pravil z dražiteljem,
ki na dražbi uspe (točka 4.4. oziroma točka
4.5. teh pravil). Upnica bo dražitelju, ki je na
dražbi uspel, isti dan ali najpozneje naslednji delovni dan po koncu dražbe, v svojih
prostorih na sedežu banke izročila besedilo
z zapisom prodajne pogodbe.
5.2. Dražitelj, ki na dražbi uspe, mora po
koncu dražbe oziroma najpozneje naslednji
delovni dan z upnico podpisati pogodbo z
vsebino določeno v točki 5.3. teh pravil, ki
mu je predložena v podpis v skladu s točko
5.1. teh pravil in upnici vrniti izvod podpisanega zapisa prodajne pogodbe.
5.3.1. Predmet prodaje je 23 paketov s
srebrnim in zlatim nakitom po specifikaciji, ki
je priloga pogodbe.
5.3.2. Kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo
je sprejel dražitelj.
5.3.3. Varščina iz točke 3.1. teh pravil se
šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se všteje v kupnino.
5.3.4. Kupec mora preostali del kupnine (po vštetju are) plačati v roku 8 dni,
šteto od podpisa prodajne pogodbe tako,
da znesek v višini kupnine, zmanjšan za
aro (varščino), nakaže na poravnalni račun upnice št. 01000‑0001910013 sklic
10002‑32603‑203.
Upnica in kupec se lahko dogovorita tudi
za delna mesečna plačila, vendar mora biti
celotna kupnina poravnana najpozneje do
31. 5. 2006.
5.3.5. Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec
v roku iz točke 5.3.4. teh pravil ne plača
preostalega zneska kupnine, se šteje prodajna pogodba za razvezano in upnica obdrži aro.
5.3.6. Upnica mora naslednji delovni dan
po tem, ko ji je kupec predložil dokaz o plačilu kupnine, izročiti kupljeno blago.
Deželna banka Slovenije d.d.

Razpisi delovnih
mest
Št. 1-1/2005
Ob-37466/05
Svet šole – Glasbene šole Fran Korun
Koželjski, Jenkova 4, 3320 Velenje razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati zakonske pogoje
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. junij 2006
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole
Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, s pripisom »za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Svet šole – Glasbene šole
Fran Korun Koželjski
Št. 110-9/2005-15
Ob-37660/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB1, 62/05 - odl. US:
U-I-294/04-15, 75/05 - odl. US: U-I-90/05-13
in 113/2005) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
1. gradbeni inšpektor (1 delovno mesto v Kopru). Delo na uradniškem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno/višje znanje slovenskega jezika,
– pasivno/osnovno znanje italijanskega
jezika.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati tudi
splošne pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati/ke predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– izjavo o znanju pasivnega/osnovnega
znanja italijanskega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Potrdili iz 8. in 9. alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi nadomesti izjava kandidata/ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a
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zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper
kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja.
Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna
komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi podane vloge, dokazil in ustnega
razgovora.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev ter kratkim življenjepisom
v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Oddelek
za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/420-44-98 (Suzana
Bregar).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor
Ob-37665/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(ZJU-UPB1, Uradni list RS, št. 35/05) Občina
Bohinj objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
nesamostojnem režijskem obratu javne
gospodarske infrastrukture.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba tehnične smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– poznavanje računalnika in poznavanje
programov Word, Excel.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Režijskega obrata Občine Bohinj,
Rožna ulica 18, Bohinjska Bistrica.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov:
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Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, s pripisom »javni natečaj-pripravnik«, in sicer v roku 8 dni od objave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 04/577-01-14
pri Jožici Hribar.
Občina Bohinj
Št. 110-3/2006-1
Ob-37674/05
Republika Slovenija, Upravna enota Ajdovščina, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – UPB1 in 113/05) javni natečaj za
uradniško delovno mesto
svetovalec.
Naloge so naslednje:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja denacionalizacije;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti s področja Oddelka za
okolje, prostor in kmetijstvo;
– odločanje v skladu s pooblastili.
Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi s področja delovnega prava, se zahteva
izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, ali druge ustrezne smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma ustrezni priznani strokovni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj na ustreznih delovnih mestih za kandidate z visokošolsko izobrazbo;
za kandidate z univerzitetno izobrazbo pa
7 mesecev delovnih izkušenj na ustreznih
delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K pisni prijavi z življenjepisom morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potne listine
– fotokopijo listine o diplomiranju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
ustreznem priznanem strokovnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice in izjavo o
vrsti delovnih izkušenj,
– potrdilo ali pisno izjavo o dejstvu, da
kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo
RS za pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo
izda pristojno okrajno sodišče).
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Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral zgoraj navedeni potrdili predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Delo bo potekalo v prostorih Upravne
enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z oznako »javni natečaj« na naslov: Upravna enota Ajdovščina, Vipavska
cesta 11b, 5270 Ajdovščina, in sicer v roku
8 dni od dneva te objave.
Upoštevale se bodo le popolne prijave z
vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva te objave.
O opravljeni izbiri bo izbranemu in neizbranim kandidatom izdan sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
V natečaju uporabljen izraz »kandidat«
je uporabljen kot nevtralen za ženski in moški spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja:
tel. 05/36‑43‑214 in 05/36‑43‑202.
Upravna enota Ajdovščina
Ob-37803/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02
in 23/05, 113/05), Občina Polzela, Polzela
8, 3313 Polzela, objavlja javni natečaj za
zaposlitev:
višjega svetovalca za pravne zadeve v
občinski upravi Občine Polzela.
I. Kraj opravljanja dela: Občina Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela.
II. Delovno mesto je uradniško delovno
mesto in se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec I in višji svetovalec II. Kandidat/ka
bo imenovan/a v naziv višji svetovalec II.
III. Okvirna vsebina dela na razpisanem
delovnem mestu:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanje z drugimi organi,
– 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.
IV. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/ke:
– 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.
V. Posebni pogoji in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
mora opraviti v 6 mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

VI. Prednost pri izbiri, bodo imeli kandidati/ke, ki imajo delovne izkušnje v občinski
upravi.
VII. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenih izpitih,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen/a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
VIII. Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo na
naslov: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, z označbo »javni natečaj – višji svetovalec za pravne zadeve«. Rok za vlaganje
prijav na javni natečaj je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge.
IX. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire kandidata/ke.
O izbiri oziroma neizbiri, bo kandidatom, ki
bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan
in vročen sklep. Z izbranim kandidatom/ko,
bo po dokončnosti sklepa o izbiri, sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 03/703-32-00 pri Gordani Čmak, vsak dan od 9. do 10. ure.
Občin Polzela
Št. 3-01/2006
Ob-37829/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 62/05,
75/05 in 113/05), generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo dveh delovnih
mest
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Veterinarski upravi RS.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
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– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
kot pripravnika za določen čas 10 mesecev
v prostorih Veterinarske uprave Republike
Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in z navedbo delovnega mesta na
naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom izdan sklep in
sicer najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranima kandidatoma sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. št. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava RS
Ob-37941/05
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39 razpisuje mesto
1. vodje odseka za avtomatiko biokibernetiko in robotiko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan“
Št. 06/2006
Ob-37943/05
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 35/05,
113/05) objavlja dr. Janez Šušteršič, direktor Urada RS za makroekonomske analize
in razvoj, Gregorčičeva 27, Ljubljana javni
natečaj za zaposlitev javnih uslužbencev/k
(v nadaljevanju javni uslužbenec) na Uradu
za makroekonomske analize in razvoj, višji
svetovalec v Sektorju za narodno gospodarske bilance, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I in višji svetovalec II.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II in na položaju »vodja
oddelka«.
1. »Višji svetovalec II« v Sektorju za
kvantitativne analize in nacionalne račune, vodja Oddelka za ekonomsko modeliranje
– vodenje oddelka;
– razvoj metodologije in aplikacije ekonomskega modeliranja in napovedovanja;

– strokovna pomoč sodelavcem in sodelavkam pri razvoju ekonometričnih metod
dela;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– analiza povezav med posameznimi
makroekonomskimi kategorijami;
– priprava analiz in poročil ter sodelovanje pri drugih tekočih nalogah Urada;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– poznavanje in spremljanje predpisov,
razvojnih dokumentov in politik povezanih
s področjem dela ter priprava strokovnih
podlag za njihovo oblikovanje;
– dajanje strokovnih mnenj, predlogov,
ukrepov in pobud;
– uporaba in razvoj metodoloških orodij
in informacijskih sistemov povezanih s področja dela;
– sodelovanje z domačimi in tujimi ustanovami povezanimi s področjem dela;
– organiziranje ustreznih oblik sodelovanja z drugimi organizacijskimi enotami in
zunanjimi institucijami.
Splošni pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj.
2) »Višji svetovalec II« v Sektorju za
kvantitativne analize in nacionalne račune, vodja Statističnega oddelka nacionalnih računov
– vodenje oddelka;
– predlogi in oblikovanje vsebinskih rešitev v sistemu baz podatkov;
– ažuriranje, usklajevanje in preračunavanje podatkov v bazah podatkov;
– zbiranje in urejanje podatkov za vodenje evidenc in priprava informacij ter poročil
na njihovi podlagi;
– izdelava tabel za publikacije Urada;
– ažuriranje, izposoja in distribucija mesečnih statističnih publikacij;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– sodelovanje pri drugih tekočih nalogah
Urada;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– dajanje strokovnih mnenj, predlogov,
ukrepov in pobud;
– uporaba metodoloških orodij in informacijskih sistemov povezanih s področjem
dela;
– sodelovanje z domačimi in tujimi ustanovami povezanimi s področjem dela;
– organiziranje ustreznih oblik sodelovanja z drugimi organizacijskimi enotami in
zunanjimi institucijami.
Splošni pogoji
– najmanj visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom ZJU lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
Želena znanja:
– poznavanje dela z osebnim računalnikom in splošnih programskih orodij,
– aktivno (višja raven) znanje angleškega jezika in pasivno (osnovna raven) znanje
drugega svetovnega jezika in
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pri tč. 1 tudi:
– poznavanje metod raziskovalnega dela
na področju ekonomije,
– poznavanje ekonometričnega modeliranja s pomočjo programskih paketov.
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate tudi pogoji 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata, da
ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče);
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Zaželena so tudi druga dokazila vaše
strokovne usposobljenosti (potrdila, priporočila, ...). Prednost bodo imeli kandidati s:
– prakso in znanjem s področja dela,
– smislom za povezovanje parcialnih podatkov v celoto,
– smislom za skupinsko delo in izkušnjami pri sodelovanju v projektih ter smislom za
komunikativnost in
pri tč. 1 tudi:
– izkušnjami na področju raziskovalnega dela.
Za splošne informacije lahko pokličete
na tel. 478-10-87 (Marija Polanc).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.
Kandidate, ki bodo poslali popolno prijavo in bodo glede opisa izkušenj in priloženih
drugih dokazil v največji meri izpolnjevali
zahtevane pogoje, bomo povabili na razgovor. Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor,
bodo opravljali praktičen preizkus znanja.
Neizbrane kandidate bomo v roku osmih
dni od dneva, ko bo opravljena končna izbira, obvestili, da niso bili izbrani. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Prijavo pošljite v 8 dneh po objavi besedila javnega natečaja v Uradnem listu RS
na naslov Urada, oziroma na elektronski
naslov gp.umar@gov.si, z obveznim pripisom »Razpis za (navedba področja dela)«.
Rok za vlaganje prijav začne teči naslednji
dan po objavi besedila javnega natečaja v
Uradnem listu RS. Če je prijava poslana po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje
zadnji dan roka za prijavo.
Urad RS za makroekonomske analize
in razvoj
Št. 03-01/2006-1
Ob-37945/05
Občina Pivka objavlja razpis za zapo
slitev
pripravnika.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri (fotokopija diplome),
– državljanstvo Republike Slovenije (fotokopija),
– potrdilo,da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja ter da
oseba ni v kazenskem postopku zaradi takega kaznivega dejanja,
– vozniški izpit B kategorije (fotokopija
vozniškega izpita),
– poznavanje uporabe računalnika,
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– znanje enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo priložiti življenjepis in
svoje videnje razvoja Občine Pivka in vloge
občinske uprave v njenem razvoju (na 2 straneh A4 formata). Delovno razmerje z izbranim kandidatom bo sklenjeno za čas opravljanja pripravništva. Pisne prijave z dokazili
je potrebno poslati do vključno 21. 1. 2006 na
naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257
Pivka, s pripisom »razpis – pripravnik«. Kandidati, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, ne
bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Občina Pivka
Št. 122-8/2006/1
Ob-37947/05
»V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
podsekretar v sektorju za lovstvo in
ribištvo m/ž.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar, kandidat bo imenovan
v naziv podsekretar.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– sodelovanje v EU delovnih telesih in
mednarodnih organizacijah z delovnega
področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem biotehniške ali gozdarske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika,
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo znanja s področja lovstva in upravljanja z divjadjo.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
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in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka bo
moral izbrani kandidat opraviti v 6 mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – podsekretar v Sektorju
za lovstvo in ribištvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-9033.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1101-3/2006/1
Ob-37958/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za davčni
in carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo ali 3 leta in 4 mesece za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:

– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z znanjem uporabe računalniških programov (Excel, Word, Power point in internet),
obvladovanje računalniških orodij za delo
z bazami podatkov (Oracle Discoverer) ter
dobrim poznavanjem makroekonomije in
angleškega jezika.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– preučevanje gradiv in priprava osnutkov stališč do gradiv EU,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za davčni in carinski sistem v Analitskem
oddelku, Ministrstva za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-3/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-2/2006/1
Ob-37959/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti:
višji svetovalec v Sektorju za davčni
in carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo ali 3 leta in 4 mesece za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kan-
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didat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z znanjem angleškega in drugega tujega
jezika.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– preučevanje gradiv in priprava osnutkov stališč do gradiv EU,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za davčni in carinski sistem, Ministrstva
za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-2/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

Št. 1101-1/2006/1
Ob-37960/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja oddelka – podsekretar v Sektorju za davčni in carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem, ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter
da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z znanjem angleškega in drugega tujega
jezika.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje oddelka,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje EU,
– sodelovanje pri delu delovnih teles EK
in ES,
– opravljanje nalog na mednarodnem
področju,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za davčni in carinski sistem Ministrstva za
finance, Župančičeva 3, Ljubljana.

Št.

4 / 13. 1. 2006 /

Stran

261

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-1/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 100-06
Ob-37961/05
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02 in 51/04),
18. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
tehnološki razvoj (Ur. l. RS, št. 12/04), 23.
člena Zakona o delovnih razmerjih ter na
podlagi 17. člena Statuta Javne agencije
za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Upravni odbor Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za
direktorja Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije.
Na podlagi 22. člena statuta Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije je za direktorja agencije lahko imenovana
oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, ki ureja delovna razmerja javnih
uslužbencev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak s področja dela agencije;
– ima reference s področja vodenja,
upravljanja in koordinacije dela;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome najvišje izobrazbe;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila, ki potrjuje delovno
razmerje;
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– uradno potrditev o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– predstaviti vizijo razvoja tehnološke
agencije;
– druga dokazila s katerimi kandidat dokazuje svojo strokovno usposobljenost in
izpolnjevanje pogojev.
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Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj
za razpis direktorja« na naslov: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, p.p. 4434, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik Upravnega
odbora Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije dr. Aleš Mihelič, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, tel. 01/478-47-22.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo
vabljeni na informativni razgovor.
Na podlagi predloga Upravnega odbora
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije bo kandidata za direktorja
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Su 010111/2006
Ob-37993/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 - UPB 1, št. 62/05 - odl. US, št. 75/05
- odl. US), št. 113/05), Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, Kranj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec v pravosodju – vodja skupne kadrovske službe, 1 prosto delovno
mesto.
1. Delovno mesto »vodja skupne kadrovske službe« je uradniško delovno mesto in
se delo lahko opravlja v nazivu svetovalec
v pravosodju III.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna izobrazba upravne ali
druge družboslovne smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati 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,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– vodenje, organiziranje in celovita izvedba kadrovsko personalnih zadev ter zadev v zvezi izobraževanjem in strokovnim
izpopolnjevanjem,
– vodenje postopkov pred novimi zaposlitvami ter priprava postopkov internih in
javnih natečajev za nove zaposlitve,
– izdelava pogodb, sklepov, odredb in
navodil v zvezi z delovnimi razmerji in izobraževanjem,
– priprava strokovnih podlag za pomembnejše odločitve na kadrovskem področju delovanja organa in upravljanja z kadrovskimi viri,
– vodenje ter usklajevanje dela na področju evidenc, priprava informacij, statističnih in drugih poročil.
4. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave in iz Sodnega reda,
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
5. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas
s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz Sodnega
reda, pod pogojem, da strokovni upravni
izpit opravi najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednika, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na telefon
04/271‑1‑214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 1102-03/2006/1
Ob-37995/05
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za stati
stike naravnih virov, okolja, regionalne
statistike in geomatiko.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III v Sektorju za statistike
naravnih virov, okolja, regionalne statistike
in geomatiko, na področju priprave ekonomskih računov za gozdarstvo in prehranskih
bilanc.
Opis del in nalog:
– priprava ekonomskih računov za gozdarstvo in prehranskih bilanc;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja;
– vodenje in odločanje v manj zahtevnih
predpisanih postopkih z delovnega področja;

– sodelovanje v projektnih skupinah.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geografske smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne izkušnje so 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.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat 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
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
poslitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102‑03/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem dela na področju ekonomskih računov za gozdarstvo;
– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel
in MS Access;
– z organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnosti;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Ireni
Žaucer na tel. 01/234-08-74.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 07/2006
Ob-37997/05
Javni socialno varstveni zavod Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne
9. 1. 2006 razpisuje delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56., 57, in 69. členu Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva ali
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno
varstveno dejavnostjo,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno
varstveni zavod,
– direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge
alinee imeti opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja/ico imenovan kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati na svet zavoda Dom

Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, z oznako »razpis za direktorja/ico« v
roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo
kandidati pisno obveščeni v roku določenem
z zakonom.
Svet zavoda
Dom Lukavci
Št. 5/06
Ob-37998/05
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
inšpektor (m/ž) v Območni enoti Novo
mesto (2 delovni mesti).
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu inšpektor III.
Naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.
Pogoji za opravljanje del:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene ali naravoslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
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 na
enem delovnem mestu Novo mesto, Kočevarjeva 1, na enem delovnem mestu pa
Mednarodni mejni prehod Obrežje, Obrežje
26, Jesenice na Dolenjskem.
Kandidati morajo predložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila 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,
– 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).
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. V prijavi je potrebno navesti lokacijo delovnega mesta,
za katerega se prijavljajo. Nepopolne in
prepozne prijave v izbirnem postopku ne
bodo upoštevane. Dodatne informacije o
izvedbi javnega natečaja dobite po tel.
01/280‑38‑09.
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Kandidate bomo o izbiru pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije
Št. 013-101/2005/4
Ob-37999/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta št.
013-101/2005/3 z dne 19. 12. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave v Ministrstvu za javno
upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoka
strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na 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
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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,
– strokovno 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 ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave v
Ministrstvu za javno upravo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let,
s kandidatom, ki ni zaposlen v upravi, pa
bo sklenjeno delovno razmerje za določen
čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Tržaška 21.
Generalni direktor Direktorata za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave v Ministrstvu za javno upravo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija
glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 013-116/2005/4
Ob-38001/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/2005 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta, št.
013-116/2005/3 z dne 19. 12. 2005, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
organizacijo in kadre v Ministrstvu za javno upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na 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 oziro-

ma 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,
– strokovno 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 ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za organizacijo in kadre v
Ministrstvu za javno upravo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let,
s kandidatom, ki ni zaposlen v upravi, pa
bo sklenjeno delovno razmerje za določen
čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Tržaška 21.
Generalni direktor Direktorata za organizacijo in kadre v Ministrstvu za javno upravo
bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija
glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 4/06
Ob-38002/05
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni in
špektorat Republike Slovenije, Parmova 33,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
inšpektor – vodja območne enote Maribor (m/ž).
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu inšpektor I.
Naloge so naslednje:
– vodenje, organiziranje, usklajevanje in
nadzorovanje dela v območni enoti,
– priprava poročil o delu območne enote,
– opravljanje inšpekcijskega nadzor
stva.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene ali živilsko tehnološke smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju morajo 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 v
Mariboru, Ul. heroja Tomšiča 2.
Kandidati morajo prijavi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– 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 (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: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta
oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.
si. Nepopolne in prepozne vloge v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite
po tel. 01/280-38-09.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije
Su 010601/06
Ob-38047/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04) Okrožno

sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega rega,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 8 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz poznavanja določil Sodnega reda,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doma oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od imenovanja
v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi, na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
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Št. 102-04-68/03
Ob-38051/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1, 62/05 – odl. US,
75/05 – odl. US in 113/05), Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Mestne občine Ptuj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani inženirji prometa;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom in opisom morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj ter
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občinske uprave Mestne občine Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Upoštevali bomo samo prijave, katerim bodo
predložena vsa dokazila.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel. št.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 122-2/06-1
Ob-38052/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB – 1, št.
113/05) generalni direktor Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta
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1. vodja službe za informacijsko upravljanje in tehnologijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: višji svetovalec I
in podsekretar.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer; družboslovna, biotehnična ali naravoslovno – tehnična,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– višja raven znanja angleškega jezika.
Naloge:
– vodenje in organiziranje dela službe;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izkušnjami na vodenju projektov in izkušnjami pri razvoju računalniških aplikacij.
Pri prijavi se sklicujte na št. 122-2/2006.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo pristojnega sodišča ali 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;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
– kot dokazilo o višji ravni znanja angleškega jezika šteje opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju
(fotokopija indeksa).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da zoper njega bila vložena pravnomočna obtožnica predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino v primeru, da ima kandi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dat/kandidatka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Za objavljeni delovni mesti bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov B.Kalan@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije ter
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo. O izbiri
uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije dobite na tel.
01/478-92-62.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Su 010601/2006
Ob-38059/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Delovno
sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor,
objavlja javni natečaj za eno prosto delovno
mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,

– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev v
roku 15 dni od dneva objave tega javnega
natečaja na naslov: Delovno sodišče v Mariboru, Urad predsednika, Glavni trg 17, 2000
Maribor, z oznako »javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-50-865.
Delovno sodišče v Mariboru
Su 20/2006-1
Ob-3/06
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika.
Delovno mesto pravosodni sodelavec
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu pravosodni sodelavec III,
pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa,
– delo s strankami v času uradnih ur zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in
posredovanja informacij o stanju postopka,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom,
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– izdelovanje enostavnejših sklepov,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– opravljanje drugih opravil, določenih s
Sodnim redom, in vseh potrebnih strojepisnih del,
– izdajanje historičnih in navadnih zemljiškoknjižnih izpiskov, izdajanje listin iz zbirke
listin, enostavnejša dela v zemljiški knjigi,
– vodenje potrebnih evidenc v zvezi s
kaznovalnimi nalogami, specializacijami,
pripori, prednostnimi obravnavami, zaseženimi predmeti,
– določanje matične številke obdolžencem in vpisovanje obdolžencev v matično
evidenco, skrb za pravilnost in ažurnost podatkov v matični evidenci obdolžencev na
podlagi poizvedb, uradnih zaznamkov, ipd.,
opravljanje poizvedb za dopolnitev predlogov, izpis predkaznovanosti dnevno prispelih predlogov na oddelek za prekrške,
– vodenje rokov za ugotavljanje izvršljivosti odločb o prekršku, ugotavljanje pogojev za uvedbo postopka prisilne izterjave in
izdelava zahtev za uvedbo postopka prisilne
izterjave,
– izdajanje zahtevanih potrdil,
– ostale naloge po odredbi predsednice
sodišča, vodje oddelka, vodje pisarne vpisnika, sodnika ali sekretarja sodišča.
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Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena srednja izobrazba (V.),
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2 mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani,
kadrovska služba, za javni natečaj – pravosodni sodelavec – vodja vpisnika, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300‑18‑80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani
Ob-4/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 56/02 in 110/02), Me-

stna občina Kranj, objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
občinski redar m/ž v Oddelku mestne
inšpekcije v občinski upravi Mestne občine Kranj.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih občinski redar I, občinski
redar II in občinski redar III.
Zahtevani pogoji:
– V. stopnja izobrazbe splošne smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– opravljen vozniški izpit B kategorije;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.
Zaželjeno:
– opravljen preizkus znanja iz ZUP-a.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Formalno nepopolne vloge, v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Izbrani kandidat bo opravljal upravne in
druge naloge nadzora nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine v Mestni občini Kranj.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave
na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 15 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 04/23-73-220
pri Janezu Rakarju.
Mestna občina Kranj
Št. 110-5/06-31111
Ob-18/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Kopru.
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Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-7/06-31111
Ob-19/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na pravdnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 101-01-0002/2005
Ob-22/06
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v občinski upravi, oddelku za premoženje in splošne zadeve:
vodja oddelka za premoženjske in
splošne zadeve, ki se bo izvajal v nazivu
višjega svetovalca I.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– imeti najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovne dobe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti, zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja. Zaželen je opravljen pravniški državni izpit.
V izbirnem postopku bomo na osnovi
meril izbirnega postopka preverjali usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje z
ustnim ali pisnim preverjanjem: poznavanja
problematike področja, strokovne uveljavljenosti na področju, poznavanja pravne ureditve področja in poznavanja načrtovanja in
uporabe proračunskih sredstev. Poznavanje
delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s
pisnimi dokazili in referencami. Z razgovorom s posameznim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje natečaja pa se bodo ugotavljale
komunikacijske veščine in vodstvene sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
Kandidat bo delo opravljal v nazivu višji
svetovalec I.
Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« z navedbo delovnega mesta
na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5,
3310 Žalec, v roku osem dni po objavi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik natečajne
komisije Stojan Praprotnik, Savinjske čete 5,
3310 Žalec, tel. 713-64-08.
Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo v
izbirnem postopku v skladu z merili izkazal
najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od
prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega
postopka ni dovolj strokovno usposobljen
za uradniško delovno mesto, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom
pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju.
Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter
v skladu z merili ocenila kot primerne, bo
predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata pisno obveščeni o izbiri.
Občina Žalec
Št. 101-02-0002/2005
Ob-24/06
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v občinski upravi, oddelku za varstvo
okolja in urejanje prostora:
pomočnik vodje oddelka za varstvo
okolja in urejanje prostora, ki se bo izvajal v nazivu višjega svetovalca II.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
gradbene smeri s strokovnim izpitom;
– imeti najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave oziroma pogoj izpolniti v enem letu
po sklenitvi delovnega razmerja;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovne dobe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti, zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje z ustnim ali pisnem preverjanjem:
poznavanja problematike področja, strokovne uveljavljenosti na področju, poznavanja
pravne ureditve področja in poznavanja načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev.
Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s pisnimi dokazili in referencami.
Z razgovorom s posameznim kandidatom,
ki izpolnjuje pogoje natečaja, pa se bodo
ugotavljale komunikacijske veščine in vodstvene sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
Kandidat bo delo opravljal v nazivu višji
svetovalec II.
Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« z navedbo delovnega mesta
na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5,
3310 Žalec v roku osem dni po objavi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik natečajne
komisije Stojan Praprotnik, Savinjske čete 5,
3310 Žalec tel. 713-64-08.
Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo v
izbirnem postopku v skladu z merili izkazal
najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od
prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega
postopka ni dovolj strokovno usposobljen
za uradniško delovno mesto, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom
pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju.
Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter
v skladu z merili ocenila kot primerne, bo
predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata pisno obveščeni o izbiri.
Občina Žalec
Št. 4/06
Ob-25/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za
delo, Ljubljana, Parmova 33, objavlja javni

natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest
inšpektoric/-jev.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivu inšpektor III, II in I.
Javni/-na uslužbenki/-ca bodo naloge
opravljali/-la v nazivu inšpektor/-ica III.
Inšpektorici/-rja bosta razporejeni/-a na
delo v Inšpekcijo nadzora delovnih razmerij
– Območno enoto Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1.
Pogoji za zasedbo obeh delovnih mest
so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit za inšpektorja,
– osnovna raven znanja angleškega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Naloge, ki se opravljajo na omenjenem
delovnem mestu:
– sodelovanje pri oblikovanju zahtevnejših gradiv,
–  opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov po ZUP in postopanje ter izrekanje v skladu z ZID, ZIN in drugo
zakonodajo,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju inšpekcije in Inšpektorata,
– vodenje raznih evidenc s področja dela
inšpekcije,
– nudenje pravne in strokovne pomoči,
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog
iz pristojnosti inšpekcije.
Kandidati/-ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo diplome in fotokopijo vozniškega izpita,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz javne
uprave,
– dokazilo o opravljenem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur.l. RS, št. 35/05).
Za delovni mesti lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da jih opravijo najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Z izbranima kandidatkama/-oma bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom.
Kandidatke/-ti pošljejo prijave z vso potrebno dokumentacijo na naslov: Inšpektorat
Republike Slovenije za delo, Parmova 33,
1000 Ljubljana v 8 dneh od te objave.
Dodatne informacije dobite na telefonski
številki: 01/280-36-62 (Jelka Žvegelj Vulič).
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Št. 110-9/06-31111
Ob-29/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):
a) 6 prostih mest državnih pravobranilcev na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani.
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Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-103/05
Ob-30/06
Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije objavlja javni natečaj o prostem
uradniškem delovnem mestu v Generalnem
sekretariatu Vlade Republike Slovenije, v
Sektorju za ekonomske in tehnične zadeve:
1. vodja sektorja (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
uradniškem nazivu podsekretar/sekretar.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Zahtevana izobrazba:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem.
Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 7
let.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave, ki ga lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega
leta po imenovanju v uradniški naziv.
Naloge:
– vodenje in organizacija dela v sek
torju,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– samostojna priprava ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv.
– opravljanje najzahtevnejših nalog na
področju javnih naročil ter priprave in izvrševanja državnega proračuna.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Potrdili iz 5. in 6. alinee ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani/a
kandidat/ka predložil/a pred imenovanjem
v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z zahtevano izobrazbo ekonomske smeri, z
dobrim poznavanjem področja javnih naročil
in nalog proračunskega poslovanja.
Z izbranim kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni
in začne teči naslednji dan po objavi tega
javnega natečaja. Prijave z dokazili izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom

in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj
kandidati/-ke pošljejo na naslov: Generalni
sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za analitične in kadrovske zadeve/Kadrovski oddelek, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne
in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Informacije dobite po tel. 01/478‑15‑17,
Irena Kosovel Podgornik.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Generalni Sekretariat
Vlade Republike Slovenije
Št. 121-2/00-1
Ob-31/06
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
objavlja na podlagi 56. člena in v skladu z
58. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno
besedilo) javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Oddelku za okolje in prostor.
Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v uradniških nazivih svetovalec III,
svetovalec II ali svetovalec I. Kandidat bo
imenovan v naziv svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbire na delovno mesto
navedeni izpit opravili najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere 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,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
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– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ptuj, Prešernova ul.
29, Ptuj. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj, Služba
za pravne in kadrovske zadeve, Slomškova
ul. 10, 2250 Ptuj, s pripisom »javni natečaj«.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Rok za prijavo je osem
dni od objave. Kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije: tel. 02/798-01-22.
Upravna enota Ptuj
Št. 121-2/00-1
Ob-32/06
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
objavlja na podlagi prvega odstavka 109.
člena, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) javni natečaj za
prosto delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za okolje in prostor.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
pravne smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj, Služba za pravne in kadrovske zadeve, Slomškova ul. 10, 2250 Ptuj,
s pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je
osem dni od objave. Kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri. Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo
z izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas – 10 mesecev
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Upravne enote
Ptuj, Prešernova ul. 29, Ptuj.
Dodatne informacije: tel. 02/798-01-22.
Upravna enota Ptuj
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Ob-118/06
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 82/94, 41/95, 73/04 in 98/05),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Antona Rojca iz Celja razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Antonu Rojcu iz Celja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da je
državljan Republike Slovenije, da je poslovno
sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
da je opravil pravniški državni izpit in da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 20/06
Ob-128/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
1. diplomat 3. ranga – 3 delovna mesta
z univerzitetno izobrazbo.
Od kandidatov pričakujemo:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri,
– aktivno znanje dveh tujih jezikov, od
tega en jezik izmed: angleški, nemški, francoski, španski ali ruski jezik,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj na področju mednarodnih odnosov.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv).
Za navedena delovna mesta je kraj opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana in diplomatsko konzularna predstavništva RS v tujini.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje
za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo
Republike Slovenije, znanje uradnega jezika,
da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni
v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Aktivno znanje dveh tujih jezikov, kar se
dokazuje s certifikatom o aktivnem znanju
tujih jezikov – dokazilom Državnega izpitnega centra, Filozofske fakultete v Ljubljani ali
s certifikatom uveljavljenih mednarodnih jezikovnih institucij o znanju tujega jezika na višji
ravni, oziroma z dokazilom o zaključenem
srednješolskem, visokošolskem oziroma univerzitetnem ali podiplomskem izobraževanju
v državi, v kateri je to uradni jezik, oziroma
o zaključenem vsaj 6-mesečnem ciklusu izobraževanja v instituciji s študijskim programom, ki je potekal v tujem jeziku.
Kandidati/-ke morajo poleg morebitnih
dodatnih dokazil, navedenih pri razpisanem
delovnem mestu, priložiti tudi vlogo z življenjepisom v predpisani obliki (na voljo na uradni spletni strani ministrstva), dokazilo o univerzitetni izobrazbi, ter dokazila o morebitnih
dodatnih sposobnostih.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
dokazil, priložiti dokazila o splošnih pogo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jih za zasedbo delovnega mesta: dokazilo
o državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Nepopolnih vlog brez priloženih vseh
potrebnih dokazil: o izobrazbi, znanju tujega jezika ali aktivnem znanju dveh tujih
jezikov, izjave o nekaznovanosti, dokazila o
državljanstvu, potrdila o delovnih izkušnjah
(fotokopija delovne knjižice) in življenjepisa,
natečajna komisija ne bo obravnavala.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS, na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta, za katerega se kandidat/-ka
poteguje in z označbo »Javni natečaj za
zasedbo delovnih mest«.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu/ni kandidatu/-ki bo izdana upravna
odločba, drugim pa bo vročen sklep, da niso
izbrani. Z izbranimi kandidati/-kami bomo
po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, do 30. 9.
2007, s polnim delovnim časom s trimesečnim poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-20-72.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 700-58/58-0515
Ob-219/06
Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS,
št. 64/01 in 59/02) razpisuje:
– 1 mesto kandidata za generalnega
pravobranilca Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu.
Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za
sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni in strokovni ugled ter nepristranskost,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik.
Kandidat bo imenovan za dobo šestih let.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 4652-325/2005

Ob-38005/05

Preklic
Mestna občina Koper preklicuje objavo
vabila k javnemu zbiranju ponudb za prodajo zemljišča pod točko 1.6. s parc. št. 957/3,
957/4, 957/5, 957/6, 948, 949/1, 949/2 in
949/3 k.o. Oltra, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 2/06, dne 6. 1. 2006.
Mestna občina Koper

Ob-37470/05
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi drugega odstavka
29. člena in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03 – v nadaljevanju
Uredba)
javno vabilo
za nakup stanovanja v lasti Občine Tržič
(javna ponudba)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
vabila: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: enosobno stanovanje (zasedeno) skupne koristne površine 36,46 m2, ki je locirano v 1. nadstropju
poslovno – stanovanjskega objekta na naslovu Trg svobode 25, 4290 Tržič, ki stoji na
parc. št. 293/3 k.o. Tržič.
3. Najemnik stanovanja, ki je predmet
te javne ponudbe, ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Izhodiščna (izklicna) cena enosobnega stanovanja iz 2. točke: 4,037.867 SIT.
Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih davščin.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba za enosobno
stanovanje iz 2. točke bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno, bo Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič pozvala vse
enako uspešne ponudnike naj pisno in v
določenem roku ponudijo višjo ceno od že
ponujene, in sicer tolikokrat dokler ne bo dobila ponudnika, ki bo ponudil višjo ceno od
ostalih enako uspešnih ponudnikov.
7. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana
kavcija se uspešnemu ponudniku oziroma
kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe.
9. Nakup na podlagi tega javnega vabila
k nakupu se prične po poteku najmanj 15
dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno
vabilo k nakupu velja do 15. 2. 2006 do 11.
ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 15. 2.
2006 do 11. ure, po pošti oziroma morajo
biti do tega roka vročene osebno na naslov:
Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode
18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Ponudba za nakup
stanovanja na naslovu Trg svobode 25, Tržič – Ne odpiraj''.
10. Ponudniki so dolžni do 15. 2. 2006
do 11. ure plačati kavcijo v višini 10% od
izhodiščne cene za enosobno stanovanje,
ki je predmet tega javnega vabila k nakupu
(javne ponudbe). Plačilo kavcije pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se izvrši na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo ''Kavcija za
stanovanje Trg svobode 25, Tržič''.
11. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo 15. 2. 2006
ob 12. uri v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, 1. nadstropje.
12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
13. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni,
in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja
pisnih ponudb.
14. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji pri javni uslužbenki, zadolženi za stanovanjske zadeve v Občini
Tržič, Andreji Meglič, tel. 04/597-15-28 in
si ogledajo stanovanje iz 2. točke.
15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem
župana Občine Tržič postopek ustavi do
sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
16. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: Enosobno stanovanje iz 2.
točke lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne
osebe. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente v izvirniku, razen
če je izrecno določeno, da lahko predložijo
fotokopijo, ki je notarsko overjena:
– notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik potrdila o državljanstvu Republike
Slovenije (za fizične osebe),
– podatke o matični (oziroma EMŠO)
in davčni številki ponudnika ter njegovem
osebnem oziroma transakcijskem računu,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne
osebe, v primeru, da je ne zastopa njen
zakoniti zastopnik,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu kavcije,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje te javne ponudbe.
Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tržič pri
izbiri ne bo upoštevala.
17. Vse stroške, davščine ter takse
nosi kupec.
18. Izročitev predmeta prodaje iz 2. točke v posest kupcu se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo
Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v
8 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na strani ponudnika, Občina Tržič
obdrži njegovo kavcijo.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na
svoje stroške, zaradi česar mu je Občina
Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine.

21. To javno vabilo k nakupu (javno
ponudbo) se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine
Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 465-02-16/2002
Ob-38053/05
Mestna Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica št. 465-02-16/02 z dne
17. 6. 2004 in z dne 17. 2. 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Nova Gorica
1. Predmet javnega razpisa je zemljišče
na območju Obrtne cone Solkan – I. faza:
A) Gradbena parcela za namen poslovno stanovanjskega objekta: gradbena parcela št. 17 (parc. št. 1380/6 k.o. Solkan),
površine 421 m2.
Izhodiščna cena zemljišča je 5.334
SIT/m2. Strošek komunalnega opremljanja
zemljišča znaša 16.929 SIT/m2 zemljišča
in je fiksen.
2. Skupen strošek komunalnega opremljanja po sprejetem Programu opremljanja stavbnih zemljišč »Sprememba« Obrtna
cona Solkan I. faza znaša 27.178 SIT/m2
zemljišča. Razlika med skupnim stroškom
komunalnega opremljanja in stroškom komunalnega opremljanja navedenem v točki
A predstavlja državno pomoč.
3. Na javno zbiranje ponudb se lahko
prijavijo gospodarske družbe in samostojni
podjetniki – posamezniki, ki imajo registriran sedež podjetja na območju Republike
Slovenije in ne sodijo v sektorje: transport,
kmetijstvo, premogovništvo, jeklarstvo in ribištvo.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic
28 75833-7221002-2004 varščino v višini
1,000.000 SIT. Izbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno
vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejših ponudnikov.
5. Ponudniki lahko do roka oddaje ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, I. nadstropje, soba št. 26, vsak dan od
8. do 15. ure.
6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zahtevanimi v razpisni dokumentaciji je potrebno dostaviti na naslov prodajalca najkasneje do torka 31. 1. 2006 do 12. ure v zaprti
kuverti z oznako: »Javni razpis – zemljišča
na območju Obrtne cone Solkan I. faza – Ne
odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku, se bodo štele za neveljavne. Javno
odpiranje ponudb bo 31. 1. 2006 ob 13. uri v
stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova
Gorica.
7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
imajo prednost dejavnosti proizvodnje in storitev s čim večjim vložkom znanja (raziskave
in razvoj, informacijsko-komunikacijske tehnologije, elektronika in merilna tehnika). Natančna merila za ocenjevanje ponudb bodo
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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8. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo zbral največje število točk. Mestna
občina Nova Gorica si pridržuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da se za
isto gradbeno parcelo prijavita dva ali več
ponudnikov z enakim številom točk.
9. Davek na dodano vrednost v višini
20%, druge dajatve in vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
11. Izbrani ponudnik mora pričeti z gradnjo objekta najmanj v enem letu od podpisa pogodbe, sicer se sklenjena kupoprodajna pogodba razveljavi. Kupcu se vrne že
plačana kupnina brez obresti.
12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova
Gorica, Stojan Vičič, tel. 05/335-01-35,
e-mail Stojan.Vicic@Nova-Gorica.si, faks
05/302‑12‑71.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-37895/05
Stečajni dolžnik WE.COME d.o.o., Izola – v stečaju, p.p. 313, 1002 Ljubljana,
objavlja
informativno zbiranje ponudb
za prodajo premoženja stečajnega
dolžnika
Predmet zbiranja ponudb so zaloge in sicer dodatna računalniška oprema v nabavni
vrednosti 6,327.000 SIT.
Ponudniki naj v svoji ponudbi opredelijo
ponujeno ceno (ki ne vsebuje DDV), rok
plačila in druge pogoje.
Stečajni upravitelj ni zavezan k sklenitvi
pogodbe z nobenim izmed ponudnikov in so
ponudbe zanj nezavezujoče.
Upoštevale se bodo samo ponudbe, ki
bodo podane v roku 15 dni od objave tega
poziva.
Ponudbe se dostavijo na naslov: Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana za
“we-come”.
Vse informacije glede premoženja dobijo
ponudniki po tel. 01/256-38-18 med 13. in
15. uro ali faks 01/256-38-28 oziroma e‑naslovu: brane.gorse@siol.net.
Stečajni upravitelj Brane Gorše
Ob-37950/05
Emona blagovni center d.d., Ljubljana
– v likvidaciji, Cesta Ljubljanske brigade 9a,
1000 Ljubljana, objavlja
informativno zbiranje ponudb
za prodajo
1. paketa 145 terjatev do dolžnikov v nominalni vrednosti 218,7 milijonov SIT, za katere so v teku izvršilni in pravdni postopki,
2. terjatev po kupoprodajnih pogodbah
za obročno prodajo štirih stanovanjskih enot
po Stanovanjskemu zakonu
Vrednost terjatve
na dan 1. 1. 2006

Število preostalih
mesečnih obrokov

1,007.001

98

793.537

93

530.925

78

752.471

77

Več informacij lahko dobite po tel.
01/51-38-260.
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Interesenti lahko posredujejo pisne ponudbe v 10 dneh od objave na sedež družbe.
O izbranih ponudbah bodo ponudniki obveščeni v 10 dneh po roku, določenem za
njihovo zbiranje.
Prodajalec z najugodnejšim ponudnikom
ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe.
Likvidacijski upravitelj

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-10/2005
Ob-37962/05
1. Statut Območnega policijskega
sindikata uprave uniformirane policije, Ljubljana, Vodnikova 43/A, se 15. 12.
2005 vpiše v register statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana, pod zaporedno številko 179.
2. Iz registra statutov sindikatov, ki ga
vodi Upravna enota Ljubljana, izpostava
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, se z dnem 15. 12. 2005 izbriše statut
sindikata: Policijski sindikat Slovenije
– območni policijski sindikat, Ljubljana,
Vodnikova 43, vpisan v registru pod zaporedno številko 142.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-37951/05
Ime medija: Nova revija in mesečnik
Ampak.
Osebe, ki imajo v firmi najmanj 5% delež
kapitala:
– Nikolaj Grafenauer, Bratovševa pl. 21,
Ljubljana,
– Bernik Janez, Breznica 41a, 4274 Žirovnica,
– Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljubljana,
– Drago Jančar, Velika čolnarska 8, Ljubljana,
– Jože Snoj, Pod brezami 16, Ljubljana,
– Drago Bajt, Celovška c. 87, Ljubljana,
– Peter Jambrek, Cesta v Megre 4,
Bled,
– Tomaž Zalaznik, Novo Polje, cesta
VI/4, Ljubljana.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Tomaž Zalaznik.
Ob-38036/05
Ime medija:
1. Družina,
2. Mavrica,
3. Naša luč,
4. Cerkev v sedanjem svetu,
5. Božje okolje,
6. Cerkveni glasbenik,
7. Beseda med nami,
8. Oznanjevalec,
9. Communio,
10. Jaslice.
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1,
Sl-1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, Sl-1000 Ljubljana (33,3%),
2. Škofija Maribor, Slomškov trg 19,
Sl-2000 Maribor (33,3%),
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, Sl-6001
Koper (33,3%).
Uprava izdajatelja: dr. Janez Gril, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb – predsednik, Andraž Stegu, Andrej Mesarec.
Ob-38037/05
Ime medija: ČZD Kmečki glas, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana.
KD Holding, d.d., Celovška 206, Ljubljana, ima 80,08% delež v osnovnem kapitalu
družbe, ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna c.
14, Ljubljana, je v preostalem delu imetnik
lastnega poslovnega deleža.
Direktor: Peter Zadel.
Ob-38039/05
Levinja d.o.o., Štihova ulica 17, 1000
Ljubljana, DŠ 64187896, izdajanje revije Pet
zvezdic, 100 odstotni lastninski delež, direktorica Sinja Božičnik, odgovorna urednica
Zdenka Božičnik.
Ob-38055/05
Ime medija: Tehniška založba Slovenije, d.d.
Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki
imajo v našem premoženjskem stanju najmanj 5 odstotni delež kapitala ali najmanj 5
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic na dan 31. 12. 2005.
– Mercata, Finančna družba d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana,
– M1, d.d. Ljubljana, Kotnikova ulica 25,
1000 Ljubljana,
– Jana Vurušič, Celovška cesta 44, 1000
Ljubljana.
Nadzorni svet: mag. Krajnik Robert, Ada
de Costa Petan, Jana Vurušič.
Uprava: Branko Bergant.
Tehniška založba Slovenije
Ob-38058/05
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Direkt, Moj
dom, Denar & Svet nepremičnin, Antena,
Nika, Moje zdravje.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5‑odstotni delež kapitala ali najmanj 5‑odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana –
51,05%,
– Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana – 10,11%,
– Styria Medien AG, Schonaugasse 64,
Graz – 25,74%,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja:
Bojan Petan – predsednik, Marjan Božnik
– namestnik predsednika, mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, Dušan Ocepek, dr. Klaus
Schweighofer.

Objave
gospodarskih družb
Ob-38035/05
Likvidacijska upravitelja G.S.B. d.o.o. – v
likvidaciji, Simon Prelogar in Borut Žlebnik
objavljava v skladu s 381. členom ZGD
poziv likvidacijskim upnikom,
da v roku 30 dni po objavi tega poziva
s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve
do družbe na naslov: G.S.B. d.o.o. – v likvidaciji, Fužinarska pot 14, 2392 Mežica.
Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna
dokazila.
Likvidacijska upravitelja
Simon Prelogar in Borut Žlebnik

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-38007/05
Uprava Kompas International d.d., Štefanova 15, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
vložno številko 1/03502/00 v skladu z določili 454. ZGD objavlja, da je skupščina na
svoji seji dne 30. 8. 2005 sprejela:
sklep
o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala
Osnovni kapital družbe v znesku
589,800.000 SIT se zmanjša za 400,000.000
SIT na 189,800.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede zaradi prevelikega obsega kapitala glede na obseg
poslov družbe in glede na druge naloge
družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z razveljavitvijo vseh delnic družbe
in z nadomestitvijo teh delnic z novimi delnicami z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
(združitev delnic), ki dajejo njihovim imetnikom enake pravice, kot so po statutu
veljale za razveljavljene delnice. Združitev
delnic se izvede po stanju delniške knjige
družbe osmi dan po prejemu sklepa sodišča o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala
v sodni register.
Upnike, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo
opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, kolikor ne bi
mogli biti poplačani.
Skladno s sprejetim sklepom opozarjamo na pravico prijave svojih terjatev.
Kompas International d.d.
direktor
Branko Obal
Ob-27/06
Na podlagi določila 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja družba z
omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in strojna obdelava, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, matična
številka 5709202, identifikacijska številka
za davek na dodano vrednost SI79479804,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
številka registrskega vložka pri Okrožnem
sodišču v Kopru 1/03736/00
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
in poziv upnikom, da se izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
I. Skupščina družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo
in strojna obdelava, d.o.o., Koper, je dne 14.
12. 2004, na podlagi določila 454. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejela sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe:
Registrirani osnovni kapital družbe znaša 58,341.000 SIT. Družbeniki na podlagi
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
sklenejo zmanjšati osnovni kapital za znesek 32,166.000 SIT, tako, da po zmanjšanju
osnovnega kapitala znaša zmanjšani osnovni kapital družbe 26,175.000 SIT.
II. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in strojna
obdelava, d.o.o., se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Varmig, d.o.o., Koper

Sklici skupščin
Ob-37666/05
Uprava Volksbank – Ljudske banke d.d.
na podlagi 16. in 17. člena statuta banke
sklicuje
23. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,
ki bo dne 16. 2. 2006 ob 12:30 v poslovni stavbi na naslovu Dunajska 128 a,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala banke
z izdajo novih vložkov.
Predlog sklepa: sklep o povečanju osnovnega kapitala Volksbank-Ljudske banke d.d.
z novimi vložki.
1. Volksbank-Ljudska banka d.d. z izdajo 1.400.000 navadnih imenskih delnic šeste izdaje v nominalni vrednosti 1.000 SIT
vsaka, povečuje osnovni kapital banke z
novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti
1.400,000.000 SIT. Banka bo delnice izdala
v nematerializirani obliki.
Osnovni kapital banke se na osnovi tega
poveča na 5.409,095.000 SIT.
2. Delnice šeste izdaje so navadne,
imenske in nedeljive.
Delnice dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj. Vsaka delnica daje njenemu imetniku na skupščini
en glas.
3. Zaradi zagotovitve izvedbe postopka
po tretji alineji 5. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in na podlagi četrtega odstavka 313. člena Zakona o gospodarskih
družbah in objave ob sklicu skupščine se
prednostna pravica obstoječih delničarjev
za nakup novih delnic izključi oziroma omeji
na osebe, navedene v nadaljevanju:
Pravico do vpisa novih delnic imajo naslednje osebe:
– Volksbank International Aktiengesellschaft, Peregringasse 3, 1090 Dunaj, Av-

strija, ima pravico do vpisa 1.330.000 novih
delnic v nominalnem znesku 1.330,000.000
SIT in v emisijskem znesku 2.261,000.000
SIT,
– EM.RO. Popolare S.p.A., Via San
Carlo 8/20, 41100 Modena, Italija, ima pravico do vpisa 42.000 novih delnic v nominalnem znesku 42,000.000 SIT in v emisijskem znesku 71,400.000 SIT,
– Banca Populare di Vicenza, Via Battaglione Framarini 18, 36100 Vicenza, Italija,
ima pravico do vpisa 28.000 novih delnic
v nominalnem znesku 28,000.000 SIT in v
emisijskem znesku 47,600.000 SIT.
4. Na podlagi 2. točke prvega odstavka
18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se ne izvede javna ponudba delnic.
5. Upravičenci iz 3. točke tega sklepa
lahko delnice vpisujejo in vplačujejo na sedežu banke v 14 dneh od dneva poziva
uprave. Uprava mora pisno pozvati vsakega od upravičencev k vpisu in vplačilu
delnic najpozneje v dveh delovnih dneh
od dneva prejema obvestila registrskega
sodišča o vpisu skupščinskega sklepa o
povečanju osnovnega kapitala.
Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 1.700 SIT za eno delnico.
Emisijska vrednost delnic znaša
2.380,000.000 SIT.
Vplačani presežni kapital tako znaša
980,000.000 SIT.
Od oseb, navedenih v 3. točki tega sklepa, katerim je naslovljena ponudba za vpis
in vplačilo delnic, je Volksbank International
Aktiengesellschaft že posredovala vnaprejšnjo zavezo, da bo odkupila najmanj 95%
celotne izdaje delnic ter dodatno k temu še
zavezo, da odkupi tudi vse ostale delnice
te izdaje, ki jih druge osebe ne bi vpisale in
vplačale najkasneje do roka, ki je določen
v 5. točki tega sklepa.
Kolikor celotna izdaja delnic do roka iz
prejšnjega odstavka tega člena ne bi bila
vpisana in vplačana, se izdaja šteje kot
neuspešna, vplačana sredstva na račun
vplačila delnic pa se vrnejo vplačnikom najkasneje v 30 dneh od dneva zaključka roka
za vpis in vplačilo delnic.
6. Z delnicami te emisije se ne sme trgovati na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.
7. Uprava bo na skupščini predložila pisno poročilo o razlogu za izključitev prednostne pravice.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu
sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo statuta.
Delničarji bodo na 23. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d. odločali o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine Volksbank – Ljudske banke
d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno
pooblastilo.
Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov in z besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem na voljo na
vpogled v prostorih Volksbank – Ljudske
banke d.d. na naslovu Dunajska 128 a, Ljubljana, vsak delovnik od 9. do 12. ure.
Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava

Št.

4 / 13. 1. 2006 /

Stran

273

Ob-37952/05
Na osnovi določil ZGD in točke 7.5 statuta delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Nazarje sklicuje uprava
7. sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo
Nazarje, d.d.,
ki bo v četrtek, 16. februarja 2006 ob 12.
uri v prostorih Doma kulture (mala dvorana),
Savinjska cesta 2, Nazarje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli
Jure Prebil, za preštevalki glasov se izvolita
Danica Verbuč in Bernarda Bezovnik. Skupščini bo prisostvoval notar Avgust Ribič.
2. Prenehanje in likvidacija družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Na osnovi pobude delničarja Arkada Holding, d.d., Dunajska c. 156, Ljubljana
sprejme skupščina družbe sklep o prenehanju in likvidaciji družbe Gozdno gospodarstvo
Nazarje, d.d., Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje po določilih ZGD (prostovoljna likvidacija).
2.2. S postopkom likvidacije se prične
takoj po sprejemu sklepa pod 2.1.
2.3. Po navedbi pobudnika so razlogi za
prenehanje družbe Gozdno gospodarstvo
Nazarje, d.d., Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, spremenjeni pogoji poslovanja, zaradi izgube dosedanje osnovne dejavnosti in
posledično izguba perspektive in motiva za
njen nadaljnji obstoj.
2.4. Rok za prijavo terjatev upnikov in
delničarjev je 30 dni od objave sklepa.
2.5. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Vida Petrin, Loke 19, 3333 Ljubno ob
Savinji, EMŠO 1406957505252.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 31. 1. 2006 vpisani kot lastniki
delnic v delniško knjigo družbe pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci in zastopniki morajo pisno pooblastilo dostaviti upravi družbe
in ostane shranjeno pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da
svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure
pred začetkom skupščine s predložitvijo
osebnega dokumenta ter s podpisom na
listi udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Savinjska cesta 4, Nazarje, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
12.30, v istem prostoru, z istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.
uprava družbe
Ob-7/06
Spoštovani delničar, vabimo Vas, da se
udeležite
5. redne skupščine HELDOM,
družba za podjetniško svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta HELDOM, družba za podjetniško sveto-
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vanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 13. 2.
2006, ob 12. uri v veliki sejni sobi v 3. nadstropju družbe Helios Tovarna barv, lakov in
umetnih smol Količevo d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2005.
IV. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: delničarji se
lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod
pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na skupščini na sedežu uprave družbe v
registrirni pisarni.
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
V skladu s tem Vas pozivamo, da najkasneje do 10. 2. 2006 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z obrazložitvijo pošljejo priporočeno
po pošti na naslov uprave oziroma jih oddajo osebno na sedežu družbe najpozneje 2 delovna dneva pred dnem zasedanja
skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 13. 2. 2006 ob 13. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 5. redne skupščine
družbe HELDOM, družba za podjetniško
svetovanje, d.d., z dne 13. 2. 2006
K točki II.
Sklep:
V organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Mirnik.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž
Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni dobiček v višini 31.555.037,34
SIT se uporabi za naslednje namene:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– razdelitev za dividende
29.396.853,72 SIT
– preneseni dobiček	 2.158.183,62 SIT
Bruto dividenda na delnico znaša 87,06
SIT.
Dividenda se izplača 1. 3. 2006. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju
skupščine, t.j. 15. 2. 2006.
Kolikor bo, zaradi stanja lastnih delnic, znesek za izplačilo dividend nižji od
29.396.853,72 SIT, se razlika razporedi v
druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
HELDOM d.d.
Janez Mirnik
direktor
Ob-8/06
Na podlagi 7.5 člena statuta delniške
družbe Polident sklicujem
11. sejo skupščine,
ki bo 13. 2. 2006 ob 11. uri na sedežu
družbe v Volčji Dragi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Janko Krušič, za preštevalko glasov Žakelj Anica in Dominko Silvana, za
notarko Eva Lučovnik in za zapisničarko
Švara Anica.
2. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da sta člana nadzornega sveta Matjaž Vnuk
in Andreja Štrukelj podala odstopni izjavi, ki
veljata z dnem današnje skupščine.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se na predlog nadzornega sveta
imenujeta Dani Pečečnik in Jure Lednik.
Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči s 14. 2. 2006 in traja do 21. 10.
2008, to je do datuma ko bi potekel mandat članoma nadzornega sveta, ki sta
odstopila.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki najpozneje 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma deponirajo pooblastilo za zastopanje, ki mora biti
pisno. Prosimo udeležence, da se prijavijo
v sprejemni pisarni skupščine 15 minut pred
začetkom zasedanja. Gradivo za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovnik od 13. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do zasedanja
skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi pri
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
gradiva.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure in potem skupščina ponovno zaseda. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Polident d.d.
direktor Janko Krušič

Zavarovanja
SV 20/2006
Ob-119/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-20/2006 z dne 9. 1. 2006,
je bilo dvosobno stanovanje št. 18, v izmeri
58,45 m2, v III. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Reboljeva ulica 8, Ljubljana, ki leži na parc. št. 598/2, 601/145, 599/2,
k.o. Stožice, s pripadajočo kletno shrambo
ter s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih zgradbe, v solasti Vokić Obrada, EMŠO 0111956501012 in Jarni Bernarde,
EMŠO 1503963506177, oba stan. Vojkova
cesta 87, Ljubljana, vsakega do ½, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 16. 12. 2005, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarke Nade
Kumar SV – 2987/2005, s prodajalcema Šurc
Matejem in Kozjek Šurc Marjetko, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, Borovlje, Avstrija, identifikacijska št. 1900650, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 EUR s pripadki.
SV 20/06
Ob-120/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 20/06 z dne 6. 1. 2006, je stanovanje št. 25, v izmeri 39,24 m2, ki se nahaja
v 8. nadstropju večstanovanjskega objekta,
ki stoji na parc. št. 235/8 k.o. Bistrica, na
naslovu Deteljica 7 v Tržiču, last Isnija Ljohaja, Koroška cesta 18, Tržič, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12.
2005, sklenjene s prodajalcem Tinetom Koširjem, Deteljica 7, Tržič, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje njene terjatve v
višini 48.200 CHF, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12‑mesečnega Liborja in
obrestne marže v višini 2,1% letno, kar znaša na dan 22. 12. 2005, skupaj 3,52% letno
in efektivno obrestno mero za najeti kredit v
višini 3,65% letno, z rokom vračila v 156 zaporednih mesečnih obrokih, od katerih zadnji
obrok zapade v plačilo dne 31. 1. 2019, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne
pogodbe s strani upnice – banke v primeru,
če je dolžnik – kreditojemalec v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih mesečnih
obveznosti, z morebitnimi stroški, ki bi jih
upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve
ter ostalimi pogoji razvidnimi iz 19. točke kreditne pogodbe št. KR01 270627010.
SV 14/06
Ob-121/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 14/06 z dne 5. 1.
2006, je trisobno stanovanje tip B4, v izmeri
78,63 m2, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Deteljica 9 v Tržiču, ki stoji na parc. št. 235/5 k.o. Bistrica,
last zastaviteljev Dunje Levstek in Roberta
Levsteka, vsakega v deležu do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 12. 2005,
sklenjene s prodajalcema Valerijo Korez in
Jožefom Korezom, oba stanujoča Deteljica
9, Tržič, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve v višini 38.531 CHF,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
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12‑mesečnega Liborja in obrestne marže v
višini 2,1% letno, in z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom vračila v
240 zaporednih mesečnih obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v plačilo dne 31. 1.
2026, z možnostjo enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice – banke
v primeru, če sta dolžnika – solidarna kreditojemalca v zamudi s plačilom začetne ali
dveh zaporednih mesečnih obveznosti ter
ostalimi pogoji, razvidnimi iz 19. točke kreditne pogodbe št. KR01 270661010.
SV 24/06
Ob-122/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-24/06 z dne 10. 1. 2006, je
bilo stanovanje št. 18 v izmeri 44,76 m2, v
V. nadstropju večstanovanjske hiše v Velenju, Jenkova cesta 23, ki stoji na parceli št.
1863/3, vpisani v vl. št. 887 k.o. Velenje, last
Velkoski Darinke, Jenkova cesta 23, 3320
Velenje, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična
št. 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 4,450.000 SIT s pripadki.
SV 19/06
Ob-123/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz
Ljubljane, opr. št. 19/2006, z dne 10. 1. 2006,
je bila zastavljeno stanovanje – garsonjera, v
skupni izmeri 28,29 m2, ki se nahaja v stavbi
v Ljubljani, Poljanska cesta 1, ležeči na parc.
št. 229 k.o. Poljansko predmestje, v celoti last
kreditojemalke in zastaviteljice Tine Peterka,
roj. 19. 10. 1981, EMŠO 1910981505115,
1000 Ljubljana, Preglov trg 5, na podlagi:
– prodajne pogodbe, sklenjene dne
27. 10. 2005, med Mileno Gruden Andrejak
in Ano Gruden Andrejak, kot prodajalkama
in Tino Peterka, kot kupovalko;
– aneksa k prodajni pogodbi, sklenjene dne 27. 10. 2005, med Mileno Gruden
Andrejak in Ano Gruden Andrejak, kot prodajalkama in Tino Peterka, kot kupovalko,
sklenjenega dne 5. 1. 2005, med Mileno
Gruden Andrejak in Ano Gruden Andrejak,
kot prodajalkama in Tino Peterka;
– potrdila Milene Gruden Andrejak o prejemu plačila are in drugega obroka kupnine
po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 27. 10.
2005, med Mileno Gruden Andrejak in Ano
Gruden Andrejak, kot prodajalkama in Tino
Peterka, kot kupovalko, z dne 5. 1. 2006,
in sicer v korist kreditodajalke Zveze bank
registrirane zadruge z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1870637, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 81.000 EUR, s pripadki, ki
zapade v plačilo 31. 12. 2005.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 24/2005
Os-37460/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 24/2004, z dne 29. 12. 2005, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Tiles – servi-

siranje, trgovina, inženiring d.o.o. Postojna, Notranjska ulica 4, Postojna, in ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
bi zadoščalo za stroške stečajnega postopka, stečajni postopek tudi takoj zaključilo.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 12. 2005
St 3/2004
Os-37461/05
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Trgovina na drobno »Tamara« Nevenka Muhič s.p. Nova ulica št. 30 Dokležovje, davčna št. 19748965, se iz razloga
99/II člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, morebitno
neporabljeni del pa se izroči Občini Beltinci, na katerem območju je dolžnikov sedež
brez prevzema obveznosti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 1. 2006
St 22/2004
Os-37462/05
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Baligač Simon s.p., SINK trgovina
in storitve, Gornja Bistrica 107/a, davčna
št. 55280846, se iz razloga 99/II člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, morebitno
neporabljeni del pa se izroči Občini Črenšovci, na katerem območju je dolžnikov sedež brez prevzema obveznosti.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 1. 2006
St 36/2005
Os-37463/05
1. Z dnem 3. 1. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Avtomehanika Toplovec Franc s.p., Kroška ulica 77, Murska Sobota.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Martin Sreš iz Radenec, Prisojna cesta 27.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100365.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 20. 3. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 1. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča, istočasno pa se pošlje Uradnemu
listu RS za objavo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 1. 2006
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St 280/2005
Os-37464/05
To sodišče je s sklepom z dne 22. 12.
2005 pod opr. št. St 280/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mineral, Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna, d.d.,
Letališka c. 5, Ljubljana, matična številka
5033128, šifra dejavnosti 26.700, davčna
številka 13493558.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(22. 12. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Mabra inženiring, d.o.o., Dunajska c.
159, Ljubljana,
– Abrasiv Muta, d.o.o., Koroška c. 49,
Muta,
– Toneli, d.o.o., Sp. Hotič 51, Litija,
– Poteza naložbe, d.o.o., Železna cesta
18, Ljubljana,
– Marko Šebenik, Podpeška c. 413, Notranje Gorice.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 22. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2006
St 33/2004
Os-37465/05
To sodišče je s sklepom St 33/2004 dne
3. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Elmaline kovinski elementi
d.o.o., Ljubljana, Preloge 11 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2006
St 249/2005
Os-37473/05
To sodišče je s sklepom St 249/2995
dne 29. 12. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Felista, storitve in trgovi-
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na, d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska c.
106, matična št. 1810367, vl. št. 13773000,
davčna št. 29353599.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Majda Šantl 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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 4. 2006 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, 1. nadstropje, razpravna dvorana št. 6.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29.
12. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2005
St 29/2005
Os-37483/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 29/2004 z dne 29. 12. 2005, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo Pećanin Dika, s.p., Obala 125, Portorož, in ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne bi
zadoščalo za stroške stečajnega postopka,
stečajni postopek tudi takoj zaključilo.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 12. 2005
St 60/2005
Os-37484/05
To sodišče je s sklepom St 60/2005 z
dne 4. 1. 2006 ustavilo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Varnost Kranj,
kranjska varnostna družba d.d., Kranj,
Bleiweisova 20, Kranj.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2006
St 246/2005
Os-37485/05
To sodišče je s sklepom St 246/2005
dne 4. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Struga gradbeništvo in trgovina d.o.o., Ljubljana, Litijska cesta 69,
davčna številka 39121089, matična številka
5832527, šifra dejavnosti 45.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Marta Kalpič Zalar, Miklošičeva cesta 30,
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.
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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 4. 2006 ob 11. uri v razpravni dvorani št. 2, tukajšnjega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 1.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2006
St 246/2004
Os-37486/05
To sodišče je s sklepom St 246/2004 dne
3. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom AŠ Bubnič d.o.o. Ljubljana, Vidičeva 1 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2006
St 107/2005
Os-37487/05
To sodišče je s sklepom z dne 15. 12.
2005 pod opr. št. St 107/2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom IUV
– Industrija usnja Vrhnika d.d., Tržaška
31, Vrhnika in njegovimi upniki, po kateri bo
dolžnik upnikom razreda A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, upnikom
razreda B – terjatve iz naslova obveznosti
do delavcev in upnikom razreda C – terjatve
iz naslova obveznosti do Republike Slovenije iz davkov in prispevkov plačati terjatve
v višini 20% njihove vrednosti v roku 1 leta
od pravnomočnosti potrditve prisilne poravnave, pri čemer se pri terjatvah iz razreda
C odpustijo in odpišejo zamudne obresti od
neplačanih davkov in prispevkov za čas od
njihove zapadlosti do dneva začetka postopka prisilne poravnave. Razporeditev upnikov
v razrede je razvidna iz priloge II., ki je sestavni del sklepa.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, ki so navedeni
v prilogi I., katera je sestavni del sklepa, in
sicer pod rubriko »znesek terjatve«. Zato jih
je dolžnik dolžan izplačati v zneskih, razvidnih iz kolone »zmanjšana terjatev« v roku
enega leta od pravnomočnosti potrditve prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek na vse terjatve, ki so nastale do dne
začetka postopka prisilne poravnave 27. 5.
2005, torej tudi proti upnikom, katerih terjatve so nastale do dneva začetka postopka
prisilne poravnave dne 27. 5. 2005, pa se
niso udeležili tega postopka ter proti upnikom, katerih terjatve so bile v tem postopku
prerekane, če bodo naknadno ugotovljene.
Ta prisilna poravnava ne učinkuje na
upnike razreda D – terjatve ločitvenih upnikov.
S potrditvijo prisilne poravnave prenašata upnika iz razreda E, in sicer IUV - Invalidsko podjetje za proizvodnjo usnjenih
izdelkov d.o.o., Tržaška cesta 32, Vrhnika in
Slovenska odškodninska družba d.d., Mala
ulica 5, Ljubljana na dolžnika svoje terjatve:
upnik IUV - Invalidsko podjetje za proizvodnjo usnjenih izdelkov d.o.o., Vrhnika, terjatve v višini 397,895.196,22 SIT in upnik Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana,
terjatve v višini 2.726,628.753,84 SIT.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register v skladu
s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki z dne 28. 10.
2005, kot je zapisan v notarskem zapisniku

skupščine dolžnika z dne 28. 10. 2005 opr.
št. SV-553/05 in po vpisu tega povečanja v
sodni register izdati upniku IUV - Invalidsko
podjetje za proizvodnjo usnjenih izdelkov
d.o.o., Vrhnika, 397.895 delnic, upniku Slovenski odškodninski družbi d.d., Ljubljana,
pa 2,726.628 delnic.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 27. 5. 2005 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne 15.
12. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
je postal pravnomočen dne 27. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2006
St 231/2005
Os-37488/05
To sodišče je s sklepom St 231/2005
dne 4. 1. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Edil Podjetje za gradbeno,
geodetsko in ekološko dejavnost d.o.o.,
Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana, matična številka 5359597, št. registrskega vložka
10664600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale 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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 4. 2006 ob 11.15 v prostorih tukajšnjega sodišča Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. 2.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 1.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2006
St 25/96
Os-37489/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta
v stečajni zadevi Tam Trade d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska 184, dne 24. 2. 2006
v sobi št. 253 ob 9. uri narok za preizkus
terjatev in narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2006
St 33/2003
Os-37920/05
To sodišče je dne 5. 1. 2006 izdalo sklep
opr. št. St 33/2003, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Borče, Gradbene
storitve in obdelava kovin, Mitovski Bore,
s.p., Martinuči 35, Renče, davčna številka
94439206, matična številka 5227202.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
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Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000
SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki,
ki se nalepijo na original prijave, nad navedenim zneskom, pa so upniki dolžni sodno takso poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-3303. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. 3. 2006 ob 8.45 v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2006
St 21/2005
Os-37923/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Statera, Uvoz – izvoz – distribucija, d.o.o., Neblo 1a, Dobrovo, izven
naroka dne 5. 1. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Statera, Uvoz – izvoz – distribucija,
d.o.o., Neblo 1a, Dobrovo, matična številka
5358027, vložna številka 10084300, davčna
številka 22273905, šifra dejavnosti 51.430,
se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10084300 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo
predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Kopru v 15 dneh od objave
tega sklepa. Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v 8 dneh
od prejema pisnega odpravka tega sklepa
oziroma od nabitja sklepa na sodno desko.
Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2006
St 9/2002
Os-37925/05
Stečajni postopek nad dolžnikom LMT
trade, trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Pod bregom 19, Slovenj Gradec, opr. št.
St 9/2002, se na podlagi drugega odstavka
99. člena ZPPSL zaključi.
Edina sredstva stečajnega dolžnika v višini 40.000 SIT se porabijo za poplačilo stroškov stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika LMT trade, trgovina in storitve
d.o.o. – v stečaju, Pod bregom 19, Slovenj
Gradec, matična številka 5758246 iz sodnega registra.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 1. 2006
St 1/97
Os-37930/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtoprevoz Dravograd d.d. – v ste-

čaju, Otiški vrh 25b, Šentjanž pri Dravogradu, opr. št. St 1/97, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Avtoprevoz Dravograd d.d. – v
stečaju, Otiški vrh 25b, Šentjanž pri Dravogradu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 1. 2006
St 41/2002
Os-37933/05
Stečajni postopek nad dolžnikom Lesna
– Inženiring, podjetje za razvoj, inženiring in proizvodnjo d.o.o. – v stečaju,
Vorančev trg 2, Slovenj Gradec, opr. št.
St 41/2002, se na podlagi prvega odstavka
169. člena ZPPSL zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Lesna – Inženiring, podjetje
za razvoj, inženiring in proizvodnjo d.o.o.
– v stečaju, Vorančev trg 2, Slovenj Gradec, matična številka 5545153 iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 1. 2006
St 19/2002
Os-37936/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno delitev stečajne
mase v stečajni zadevi dolžnika SŽ Armature Muta, Ravne, podjetje za proizvodnjo
armatur d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta
55, Muta, pod opr. št. St 19/2002, ki bo dne
1. 3. 2006 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno delitev
stečajne mase ogledajo v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča številka 9, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.
Ugovore k osnutku lahko upniki dajo do
naroka za glavno delitev stečajne mase ali
na samem naroku.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 1. 2006
St 71/2005
Os-37939/05
To sodišče je s sklepom z dne 14. 12.
2005, pod opr. št. St 71/2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Ljušič-Wab k.d., Japljeva 6, Kamnik in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– upnikom razreda A njihovo terjatev v
višini 20% v roku enega leta od pravnomočnosti tega sklepa;
– upniki razreda B so upniki s privilegiranimi terjatvami zaposlenih na podlagi
neizplačanih plač v zadnjem trimesečju pred
začetkom postopka prisilne poravnave, ki
bodo poplačani v višini 100% kot stroški
tekočega poslovanja;
– upnikom razreda C (terjatve iz naslova
davkov in prispevkov) bodo terjatve izplačane na način in v roku, določenem v točki
a), s tem, da bodo terjatve zmanjšane za
zamudne obresti od neplačanih davkov in
prispevkov, nastalih do začetka postopka
prisilne poravnave (10. 5. 2005).
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 10. 5. 2005 kot dneva začetka prisilne
poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
14. 12. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 29. 12.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2006
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Os-37942/05

To sodišče je s sklepom St 238/2005
dne 5. 1. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom KIIM – Plovila, Podjetje
za proizvodnjo plovil, d.o.o., Novakova
5, Ljubljana, matična številka 1544918,
registrska številka vložka 13642500.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
odv. Suzana Gale Robežnik, Tavčarjeva
ulica 10, 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, ko
je bil oklic o začetku stečajnega postopka
objavljen. 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.: 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 27. 3. 2006 ob 13.15 v razpravni
dvorani št. 4 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2006
St 12/2005

Os-37944/05

Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Torkla d.o.o., proizvodnja in
prodaja oljčnega olja, Obrtna ulica 11,
Izola, razpisan za dne 18. 1. 2006 ob 9.
uri, v sobi št. 130, se prekliče.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 2006
St 33/2005

Os-37946/05

Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Jurina,
gume za industrijo d.o.o., Kranj, Gubčeva ulica 3, bo dne 3. 2. 2006 ob 8.30 v
sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6/pritličje
tega sodišča med uradnimi urami.
Poravnalni senat vabi upnike, da se
naroka udeležijo.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
tega sodišča dne 4. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2006
St 24/2005-113

Os-37948/05

Narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve stečajne mase v stečajnem
postopku nad stečajnim dolžnikom Atac
Sport, športne trgovine d.o.o., Begunje
1, Begunje na Gorenjskem, bo dne 7. 3.
2006 ob 13.30 v sobi št. 12 tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne razdelitve v času uradnih ur, to je v
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v sredo tudi od 14. do 16.30, v stečajni pisarni, soba 6/pritličje tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 1. 2006
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St 41/2005
Os-37949/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 41/205 z dne 5. 1. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Ansev Strahan
in partner d.n.o., Podjetje za gostinstvo,
turizem, trgovino in storitve, Duplje, Sp.
Duplje 28, matična številka 1387430, šifra
dejavnosti 55.400.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT, na
račun št. 01100-1000339014, sklic na št.
11-42170-7110006-554412005 za pravne
osebe in račun št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-554412005 za fizične osebe in zasebnike.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 4. 2006 ob 8.30 v sobi št. 113/I
tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 5. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 1. 2006
St 67/2004
Os-37963/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 67/2004 z dne 5. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom
Aliana Travel – Turistična agencija Boris
Krnel s.p., Cankarjeva ulica 6, Postojna,
ki je registriran pri DURS, Izpostava Postojna, št. reg. vložka 103399, matična številka
1333348, šifra dejavnosti I/63.300.
V stečaju se pri dolžniku uporablja firma:
Aliana Travel – Turistična agencija Boris Krnel s.p. – v stečaju, Cankarjeva ulica 6,
Postojna.
Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Miro Benedejčič, II. Prekomorske brigade 52, Koper.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih
in predpisano kolkovano, prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil oklic za začetek stečajnega
postopka objavljen.
Narok za preizkus terjatev bo 29. 3. 2006
ob 8.45 v razpravni dvorani št. 132/I tukajšnjega sodišča, Ferrarska ulica 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 2006
St 15/2005
Os-37964/05
To sodišče je s sklepom št. St 15/2005 z
dne 6. 1. 2006 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom PMR Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., Vrhje 68, Kapele, matična številka
5854229, šifra dejavnosti 01.110.
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Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 1. 2006
St 44/2005
Os-37965/05
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom LIV Hidravlika, izdelava hidravličnih žerjavov, komponent in nadgradenj,
d.o.o. Postojna, Industrijska cesta 2, Postojna, se bo opravil dne 9. 2. 2006 ob 9. uri
v sobi št. 135/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/II, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 1. 2006
St 48/99-50
Os-37966/05
To sodišče je s sklepom St 48/99 dne
5. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tovarna transportnih naprav in
konstrukcij p.o., Dole 11, Dole pri Litiji.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2006
St 251/2004
Os-37967/05
To sodišče je s sklepom St 251/2004
dne 5. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Biotec Biotehnical Erosion
Control d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2006
St 191/2002
Os-37968/05
To sodišče v stečajnem postopku nad
Trade Imex d.o.o., Tržaška c. 36, Ljubljana, razpisuje 2. narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki bo dne 4. 4. 2006 ob 12.15 v
dvorani št. 6, na Miklošičevi ul. 7, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2006
St 191/2004
Os-37969/05
To sodišče je s sklepom z dne 25. 11.
2005 pod opr. št. St 191/2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
S‑Trade, d.o.o., Stegne 21d, Ljubljana in
njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 25. 11. 2005.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve do 60% v roku treh let od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 14. 2. 2005, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
peti koloni (priznano skupaj) Priloge 4 k
sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa, zato
jih je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni v trinajsti koloni te priloge in v roku iz 2.
točke izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki, navedeni v Prilogi 4 pod zaporednimi številkami 5, 6, 7, 9, 11 in 18, svoje
terjatve, navedene v tej prilogi na dolžnika.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register, v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami)
dolžnika z dne 26. 8. 2005 (notarski zapis
opr. št. SV 1043/05) in vpisati poslovne deleže družbenikov v sodni register v skladu s
sklepom številka 2, sprejetim na skupščini
dne 26. 8. 2005.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 11. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 12. 12.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2006
St21/2005
Os-37970/05
To sodišče je dne 6. 1. 2006 s sklepom,
opr. št. St 21/2005 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Šegula Angela s.p.
– Posredništvo, Market As, gostinstvo,
Moškajnci 79 – v stečaju, matična številka
5389331000, šifra dejavnosti 51.190, davčna številka 17402387.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 1. 2006
St 22/90-490
Os-37971/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/90-489 z dne 4. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Iskra Unitel,
podjetje telekomunikacij, računalništva
in elektronike, d.o.o., Blejska Dobrava
– v stečaju, Blejska Dobrava 124, Blejska Dobrava.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2006
St 29/2001-495
Os-37972/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2001-494 z dne 4. 1. 2006 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Almira,
Alpska modna industrija d.d. – v stečaju,
Jalnova cesta 2, Radovljica.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2006
St 46/2005-17
Os-37973/05
To sodišče je s sklepom opr.
št. 46/2005-16 z dne 5. 1. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Sistemi TAB, tehnološke rešitve in programsko svetovanje d.o.o., Predilniška
16, Tržič, matična številka 1318594, šifra
dejavnosti 51.430.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Brane Gorše, Cesta v Gorice 8, Ljub
ljana.
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Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v roku 30 dni po objavi tega oklica.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Kärntner Sparkasse, AG Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15,
Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za finance, DURS,
Davčni urad,
3. Abanka Vipa, d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana,
4. Hypo leasing d.o.o., Trg OF 12, Ljub
ljana,
5. Anita Bergant, Kovorska 23, Tržič.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 1. 2006
St 42/92
Os-37974/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 42/92
z dne 30. 12. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom KPM Kovinsko podjetje Mojstrana d.o.o. – v stečaju, Ulica
Alojza Rabiča 58, Mojstrana.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v 15
dneh po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 12. 2005
St 32/2005
Os-37975/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 32/2005, z dne 6. 1. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom ANVI inženiring,
trgovina in proizvodne storitve d.o.o., Ormoška cesta 81/a, Ptuj, matična številka
5796091, šifra dejavnosti 51.190, davčna
številka 96108835.
Odslej firma glasi: ANVI inženiring, trgovina in proizvodne storitve d.o.o., Ormoška
cesta 81/a, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 4.
2006, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 1. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 1. 2006
St 30/2005
Os-37976/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 30/2005,
z dne 6. 1. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zemljarič Zoran s.p. – Gostilna Ata Franc, Ormoška cesta 30, Ptuj,
matična številka 5475782000, šifra dejavnosti 55.301, davčna številka 65943902.
Odslej firma glasi: Zemljarič Zoran s.p.
– Gostilna Ata Franc, Ormoška cesta 30,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka v Uradnem listu RS, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11.
4. 2006, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 1.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 1. 2006
St 186/2004
Os-34/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Malajner
Pavel s.p., Gostilna Malajner Hoče – v
stečaju, dne 16. 2. 2006, ob 10. uri, v sobi
220/II tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 226 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2006
St 26/2004
Os-124/06
To sodišče je s sklepom št. St 26/2004 z
dne 6. 1. 2006 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom SOP
PPO proizvodnja procesne opreme Krško d.o.o., Žadovinek 38, Krško, matična
številka 5818397, šifra dejavnosti 011419,
vpisan pod vl. št. 1/03598/00.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 1. 2006

Izvršbe
In 2005/00036
Os-36206/05
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška 15, Litija, zoper dolžnika Slobodana
Antoniča, Cesta komandanta Staneta 11,
Litija, zaradi izterjave 44.561 SIT s pp in v
pristopnih izvršilnih zadevah istega upnika,
zoper istega dolžnika, vodenih pri naslovnem sodišču pod opr. št. In 2005/00038,
zaradi izterjave 121.141 SIT s pp in pod opr.
št. In 2005/00040, zaradi izterjave 331.293
SIT s pp, na podlagi pravnomočnih sklepov
opr. št. In 2005/00036 z dne 13. 6. 2005,
opr. št. In 2005/00038 z dne 13. 6. 2005 in
opr. št. In 2005/00040 z dne 13. 6. 2005,
po izvršitelju Boštjanu Jelenčiču, dne 24. 6.
2005 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer stanovanje št. 25 v
izmeri 48,97 m2, v večstanovanjski stavbi v
Litiji, na naslovu Cesta komandanta Staneta
11, last dolžnika Slobodana Antoniča, Cesta
komandatna Staneta 11, Litija.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 15. 12. 2005
In 20038/00754
Os-37065/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 7. 2003, je bil dne 23. 8. 2004
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opravljen v korist upnice Šibič Tatjane, Celovška 28, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja, št. 14, v 4. nadstropju, na naslovu
Štihova 19, Ljubljana, last dolžnika Šibič
Gordana, Štihova 19, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2005
Z 04/00327, Z 04/00536
Os-33646/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, o zavarovanju z dne 2. 7. 2004,
opr. št. Z 2004/00327 in 12. 10. 2004, opr.
št. Z 2004/00536, je bil s strani izvršitelja
Jožeta Žela, opravljen rubež trisobnega stanovanja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Partizanska cesta 63 v
Mariboru, v skupni izmeri 75,62 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 14,40 m2, sobo v izmeri
19,40 m2, sobo v izmeri 20,40 m2, hodnik
v izmeri 7,68 m2, WC v izmeri 1,31 m2, kopalnico v izmeri 3,64 m2, shrambo v izmeri
1,23 m2, balkon v izmeri 3,09 m2 in druge
prostore v izmeri 4,47 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2005
In 04/00776
Os-36203/05
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 9. 3. 2005, s pričetkom ob
11.45, v zadevi In 04/00776, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika Rojko Ivana,
Regentova 16, Maribor, za upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska
c. 31, Ljubljana, v kraju Maribor, Regentova
16, opravil rubež nepremičnine, dvosobnega stanovanja št. 26, v VI. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Regentova
16, v skupni izmeri 55,33 m2, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi.
In 05/00056
Os-36204/05
Izvršitelj Bojan Miletič, je dne 21. 10.
2005, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi
In 05/00056, zoper dolžnika Hindič Benjamina, Železnikova 16, Maribor, za upnika
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta
31, Ljubljana, v kraju Maribor, Železnikova
16, pri dolžniku Hindič Benjaminu opravil
rubež nepremičnine, stanovanja št. 10, v
prvem nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Železnikova ul. 16, v skupni izmeri
62,18 m2.
In 2004/00757
Os-36473/05
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, zoper dolžnico Bojano Kohont, Borova vas 28, Maribor,
zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
1,226.506,10 SIT s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. In 2004/00757 z
dne 25. 2. 2005, zarubi nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, dvosobno stanovanje št. 1/P, v skupni izmeri 59,15 m2, na
naslovu Maribor, Borova vas 28, parc. št.
2362, k.o. Sp. Radvanje, last dolžnice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2005
In 2005/00013
Os-36344/05
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni
zadevi opr. št. In 2005/00013, na podlagi
pravnomočnega sklepa opr. št. I 99/16 z dne
18. 2. 2005, po sodnem izvršitelju Milanu
Otoničarju, dne 20. 5. 2005 opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 16, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslo-
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vu Cesta v Staro vas 5, Postojna, v skupni
izmeri 75,13 m2, last dolžnice.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 19. 12. 2005
In 2005/00030
Os-36345/05
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni zadevi opr. št. In 2005/00030, na
podlagi pravnomočnega sklepa opr. št.
In 2005/00030 z dne 1. 6. 2005, po sodnem
izvršitelju Milanu Otoničarju, dne 26. 8. 2005
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo – stanovanja št. 16, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Cesta v Staro vas 5, Postojna, v
skupni izmeri 75,13 m2, last dolžnice.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 19. 12. 2005
Z 2004/00004
Os-11292/04
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2004/00004,
ki ga je dne 20. 2. 2004 izdalo Okrajno sodišče v Sevnici, je izvršitelj Janko Zorčič dne
7. 4. 2004 opravil rubež na nepremičnini
stanovanja št. 13, v tretji etaži stanovanjske
hiše v Sevnici, na naslovu Kvedrova cesta
31, lociranem v k.o. Sevnica, kar predstavlja
v solastninski hiši solastninski delež 2,92
odstotnih deležev stanovanjske površine in
sestoji iz sobe v vel. 16,77 m2, sobe v velikosti 9,68 m2, kuhinje v velikosti 5,06 m2,
kopalnice v velikosti 3,68 m2, predsobe v
velikosti 5,76 m2 in kleti v velikosti 1,80 m2,
kar znaša v skupni izmeri 43,75 m2, ki je last
dolžnice Žibert Mimice.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 15. 4. 2004
I 36/2003
Os-36474/05
Izvršitelj Goran Ivkovič iz Domžal, je v
izvršilnem postopku Okrajnega sodišča v
Slovenskih Konjicah, opr. št. In 36/03, dne
8. 6. 2004 opravil rubež stanovanja št. 27
v izmeri 48,69 m2, v 3. nadstropju hiše na
naslovu Morova 25D, Izola, last dolžnice
do 14/16.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 19. 12. 2005
In 107/2005
Os-37186/05
V smislu določila 211. člena ZIZ se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne 18. 7. 2005, pod opr.
št. In 107/2005, ki je postal pravnomočen
21. 9. 2005, v korist upnika Hohnec Vilija,
Jamova ul. 6, Celje, ki ga zastopa odvetnica Breda Kovač iz Žalca, zoper dolžnico
Alenko Jeraj, Kidričeva c. 3, Velenje, zaradi
izterjave 562.440 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in
jo predstavlja dvosobno stanovanje št. 15
v skupni izmeri 86,50 m2, v II. nadstropju
večstanovanjskega objekta Kidričeva c. 3,
Velenje, stoječega na parc. št. 2525, k.o.
Velenje, vpisanega pri vl. št. 3232, v lasti
dolžnice do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 22. 12. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5310/2005
Os-31056/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z
dne 10. 10. 2005, v zemljiškoknjižni zade-
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vi, začeti na predlog Toplak Irene, uvedlo
postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
23. 5. 1995, za stanovanje v stanovanjski
hiši, Celje, Kersnikova 6, v izmeri 87 m2,
vpisano v podvložku št. 2368/2, k.o. Celje,
ki sta jo sklenila Emo, Emajlirnica, metalna
industrija, orodjarna d.o.o. Celje, kot prodajalec in Eurocomp d.o.o. Celje, kot kupec in
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 12. 1996,
ki sta jo sklenila Eurocomp d.o.o. Celje, kot
prodajalec in Biosprom d.o.o. Ljubljana, kot
kupec. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri podv. št.
2368/2, k.o. Celje, se zahteva v korist Toplak Irene in Ločnikar Bojana, vsakega do
polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2005
Dn 5354/2005
Os-36194/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z
dne 2. 11. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Belak Danice, Celjska c.
21, Vojnik, po pooblaščencu Premius Celje
d.o.o., uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11. 1991, za nepremičnino
št. identifikatorja 5.E, stanovanjska raba v
površini 89,56 m2, Celjska c. 21, Vojnik trg,
vpisano pri podvložku št. 690/6, k.o. Vojnik
trg in za nepremičnino št. identifikatorja 4.E
nestanovanjska raba v površini 6,32 m2, k.o.
Vojnik trg, vpisano pri podvložku št. 691/5, ki
sta jo sklenili Matelič Marija, kot prodajalka
in Andreja Guzej, kot kupec. Pogodba je po
izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Belak
Danice, Celjska cesta 21, Vojnik, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2005
Dn 4880/2005
Os-33636/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Ane Redek, Vanganel 28 A, Koper, zaradi
izbrisa starih hipotek in prepovedi odsvojitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne 14.
7. 1982, za denarno (posojilno) terjatev v
znesku 200.000 DIN, s 7% obrestmi in p.p.,
pri vl. št. 576, k.o. Vanganel, nepremičnini
parc. št. 967/1, ki je last Redek Ane, Glagoljaška ulica 1, Koper, roj. 27. 12. 1966.
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 23. 11. 2005
Dn 5036/2005
Os-34092/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka
Jakomina, Boškarji 8, Pobegi, ki ga zastopa odv. Franc Mesar iz Kopra, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 605/6, travnik v izmeri
107 m2, k.o. Sv. Anton, pri kateri je predlagatelj Darko Jakomin z mero verjetnosti izkazal
lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 605/6, travnik v izmeri 107 m2, k.o. Sv.
Anton pozivamo 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 25. 11. 2005
Dn 5158/2005
Os-34093/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Saša
Cenerja, Sergaši 43, Šmarje, zaradi izbrisa
starih hipotek, odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne
27. 5. 1981, za denarno (posojilno) terjatev
v znesku 250.000 DIN, s 4% obrestmi in
p.p., pri vl. št. 284, k.o. Gažon, nepremičnini
parc. št. 208/2 in 208/3, pri solastniškem deležu do 1/3 Saša Cenerja, roj. 16. 5. 1954,
Sergaši 43, Šmarje.
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 oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 11. 2005
Dn 118/2004
Os-22630/05
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je s sklepom Dn. št. 118/2004
z dne 13. 6. 2005, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine z vsebino, kot
izhaja iz kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 31, z dne 15. 9. 1999, med
lastnikom Plamen, tovarna vijakov d.o.o.
Kropa, kot prodajalcem in Žaberl Alojzom,
Kropa 3 b, Kropa, kot kupcem, ki se nanaša
na nepremičnino, stanovanje št. 31, v V.
nadstropju stanovanjske stavbe Kropa 3 b,
ki stoji na parc. št. 303/8, vpisani pri vl. št.
914, k.o. Kropa, zaradi vknjižbe lastninske
pravice v korist Žaberl Alojza, Kropa 3 b,
Kropa.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v
roku dveh mesecev od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene
kupoprodajne pogodbe, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjiž-
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bo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka Žaberl Alojza.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 1. 7. 2005
Dn 5072/2004
Os-33637/05
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Servis skupnih služb, Gregorčičeva
27 a, Ljubljana, s sklepom Dn št. 5072/2004
z dne 5. 10. 2005, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na podlagi
etažnega načrta z dne 9. 11. 2004, overjene
izjave Ignaca Modriča z dne 15. 11. 2004 in
overjene izjave Jelene Dežman z dne 15.
11. 2004, ki se nanašajo na nepremičnino
- dvosobno stanovanje št. 7, v 3. nadstropju
stanovanjske stavbe Cankarjeva ulica 48
v Radovljici, v izmeri 55,32 m2, označeni
z identifikacijsko št. 620.43, ki predstavlja
234/10000 stavbe na parc. št. 279/21, k.o.
Radovljica, zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist Republike Slovenije.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v
roku 2 mesecev od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost zgoraj navedenih izjav, ki potrjujeta,
da je imel predlagatelj predmetno nepremičnino v lastniški posesti, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 24. 11. 2005
Dn 2869/2005
Os-33638/05
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Dijak Ivičič Mojce, Lancovo 5 E, Radovljica, s
sklepom Dn št. 2869/2005 z dne 6. 10. 2005,
začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine z vsebino, kot izhaja iz kupoprodajne
pogodbe št. 68-9/94 z dne 7. 9. 1994, med lastnikom Občino Radovljica, kot prodajalcem
in Zupan Marijo, Gradnikova 63, Radovljica,
kot kupcem, ter iz kupoprodajne pogodbe št.
OV-3281/97 z dne 10. 11. 1997, med lastnico
Zupan Marijo, Gradnikova 63, Radovljica, kot
prodajalcem in Dijak Ivičič Mojco, Lancovo 5
E, Radovljica, kot kupcem, ki se nanašajo na
nepremičnino - dvosobno stanovanje št. 5, v
2. nadstropju stanovanjske stavbe Gradnikova cesta 63, v Radovljici, v izmeri 49,61 m2,
označeni z identifikacijsko št. 76-13, ki predstavlja 259/10000 stavbe na parc. št. 220/94,
k.o. Radovljica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice v korist Dijak Ivičič Mojce, Lancovo
5 E, Radovljica.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v roku
2 mesecev od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih kupoprodajnih pogodb, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka Dijak
Ivičič Mojce, Lancovo 5 E, Radovljica.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 24. 11. 2005
Dn 3091/2005
Os-35708/05
Pri tem sodišču se je sklepom z dne
1. 12. 2005 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11. 1991, št. SPP/66-91,
sklenjene med Konus, kemijska in usnjarska
predelovalna industrija, kot prodajalcem in
Ljudmilo Dabanović, kot kupcem. Pogodba
se nanaša na nepremičnino - stanovanje v
izmeri 63,78 m2, Slomškova ulica 7a, Slo-

venske Konjice, parc. št. 10.E, vpisanega
v vl. št. 2000/10, k.o. Slovenske Konjice.
Pogodba se je po izjavi predlagateljice postopka Ljudmile Dabanović izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Ljudmile Dabanović, EMŠO 2708948505193, Slomškova
ulica 7a, Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 4. odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 13. 12. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 53/96
Os-36700/05
Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi po tožbi tožeče stranke 1. Kristine Bembič, Bazoviška 7, Izola, 2. Virginije Starc,
Partizanska 27, Koper, 3. Stanislava Šalve,
Cesta na Rižano 25, Pobegi, 4. Marije Palčič, Cesta na Rižano 29, Pobegi, ki jih vse
zastopa odv. Rok Munih iz Kopra, proti toženim strankam 1. Republika Slovenija, Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki ga zastopa
DP RS, Oddelek v Kopru, 2. Anton Perič, Via
Molino a Vapore 6, zaradi priznanja lastninske pravice (pcto 800.000 SIT), izdalo sklep,
s katerim se tožencu Antonu Periču, postavi
začasnega zastopnika. Ta se postavi na podlagi 5. točke 82. člena Zakona o pravdnem
postopku. Začasna zastopnica je odvetnica
s sedežem na področju tega sodišča Breda
Demšar, Pristaniška 8, Koper. Ta bo zastopala toženca v tem postopku vse do takrat,
dokler ta ne bo nastopil sam pred sodiščem,
oziroma ne bo organ, pristojen za socialne
zadeve, sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 12. 2005
N 13/2005
Os-34064/05
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, zastopana po Državnem pravobranilstvu, Zunanji oddelek v
Novem mestu, Vrhovčeva 18, Novo mesto,
zoper nasprotnega udeležba Vinka Vodopivca, Velika vas 22, Leskovec pri Krškem,
sedaj neznanega bivališča, zaradi predloga
za sodni depozit, izdaja naslednji oklic:
nasprotnem udeležencu Vinku Vodopivcu, Velika vas 22, Leskovec pri Krškem, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasni
zastopnik odv. Zoran Dular iz Krškega.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi z opr.
št. N 13/2005, vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 11. 2005
P 171/2005
Os-34830/05
Okrajno sodišče na Ptuju je v pravdni
zadevi tožeče stranke Mestne občine Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj, ki jo zastopa Podjetje
za stanovanjske storitve d.o.o., Vošnjakova
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6, Ptuj, slednjega pa odv. Leopold Godič
iz Maribora, zoper toženo stranko Biljano
Barišić, Ul. 5. prekomorske 18, Ptuj, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi izpraznitve stanovanja in plačila najemnine (sp. vr.
970.428,70 SIT), toženki na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ker je neznanega
prebivališča in nima pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Slavko
Grabrovec Junger, Krempljeva 6, Ptuj.
Začasna zastopnica ima v postopku opr.
št. P 171/2005 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 30. 11. 2005

Oklici dedičem
D 106/2004
Os-34832/05
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Vincentu (Vinku) Baragi, roj. 1. 1. 1934 v Šmarati,
nazadnje bivajočem v Kanadi, Toronto, kjer
je umrl dne 30. 4. 2002.
V zapuščino, ležečo v Republiki Sloveniji, spadajo zapustniku do celote lastne nepremičnine v k.o. Nadlesk, vl. št. 297 in v
k.o. Kozarišče, vl. št. 68.
Zapustnik ni napravil oporoke, bil je samski brez potomcev, njegova mati je umrla
pred njim, bratov in sester pa ni imel. Sodišču ni znano, ali so po zapustniku v poštev
prihajajoči zakoniti dediči.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 1. 12. 2005
D 141/2005
Os-37185/05
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Belak Antoniji, roj. Oprešnik, rojeni 15. 2. 1901, vdovi,
nazadnje stalno stan. Buče 16, umrli dne
26. 10. 1992, v skladu z 130/1 in 2. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju
ZD) ter 131/1 členom ZD, dne 13. 10. 2005
sklenilo:
se objavi oklic tistim, ki imajo pravico
do dediščine po pok. Antoniji Belak, da se
priglasijo sodišču v roku enega leta od te
objave.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Antoniji Belak se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Antoniji Belak se postavi Ireno Peer,
delavko tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 13. 10. 2005
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2615/2005
Rg-35240/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Inmedia – Jernej Rojc, trgovina
in storitve, k.d., Celje, Lava 7/a, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 7. 12. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Pantner Andreji, Nušičeva 2/a, Celje in
Rojc Jerneju, Malgajeva ulica 2, Celje, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 12. 2005
Srg 2343/2005
Rg-36831/05
Družba Kristan in ostali, storitve in
svetovanja, d.n.o., s sedežem Radovljica, Štrukljeva ulica 25, vpisana na reg.
vl. št. 1/07090/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Škrgat Kristan Sabina, Kristan Anže in Kristan
Franc, vsi Štrukljeva ulica 25, Radovljica.
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 23. 12. 2005
Srg-13990/2005
Rg-36312/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kontada, računovodski servis in davčno svetovanje d.o.o.,
Ljubljana, Vurnikova 2, objavlja sklep:
družba Kontada, računovodski servis
in davčno svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Vurnikova 2, reg. št. vl. 1/30616/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnice z dne 5. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Zavašnik Marinka, Slamnikarska ulica 29, Domžale, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 297. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2005
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Srg 13835/2005
Rg-37347/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe M‑Servis Logar & Co.,
d.n.o. Grosuplje, Št. Jurij 48, objavlja sklep:
M‑Servis Logar & Co., d.n.o. Servis,
trgovina in proizvodnja d.n.o., Grosuplje,
Št. Jurij 48, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Marko Logar, Grosuplje,
Št. Jurij 48 in Sandra Logar, Ljubljana, Cesta
na Brdo 43, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005
Srg 14172/2005
Rg-37349/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Tenis šport A.
Škulj, d.n.o., Dobrova, Stranska vas 30, objavlja sklep:
Tenis šport A. Škulj, podjetje za športno rekreacijo, trgovino in gostinstvo,
d.n.o., Dobrova, Stranska vas 30, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Škulj Aleksandra in Lipušček Škulj Natalija, obe stanujoči Ljubljana,
Škrabčeva 15, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na obe družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005
Srg 14174/2005
Rg-37350/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Algebra, Družba
za informacijske storitve d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva 13, objavlja sklep:
Algebra, Družba za informacijske storitve, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Kopač Peter, Spodnje
Pirniče 30A, Medvode in Somrak Aleš, Močilnikarjeva ulica 2, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005
Srg 13562/2005
Rg-37353/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Jazita d.o.o., Ljubljana, Stranska pot 12, objavlja sklep:
Jazita, proizvodnja, trgovina d.o.o.,
Stranska pot 12, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 10.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Koleša Janez, Zikova 12,
Kamnik, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005
Srg 14175/2005
Rg-37357/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Gapo, trgovsko
podjetje d.o.o., Vogelna ulica 8, Ljubljana, ki
jo zastopa Erika Braniselj, notarka iz Ljubljane, objavlja sklep:
Gapo, trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Vogelna ulica 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Povalej Peter Pavel, Ljubljana, Vogelna ulica 8, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005
Srg 13866/2005
Rg-37358/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Paker, d.o.o.,
Cerkniška 20, Ljubljana, objavlja sklep:
Paker, proizvodnja, inženiring in storitve d.o.o., Cerkniška 20, Ljubljana, pre-
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neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Škerl Pavel, Cerkniška 20,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju Zavoda po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005
Srg 2480/2005
Rg-35428/05
Družba Patron, trgovina, gradbeništvo in storitve d.o.o., Ulica Milke
Volk 46, 2312 Orehova vas, reg. št. vl.
1/12445/00, katere edina družbenica je Pirtušek Andreja, Ulica Milke Volk 46, Radizel
2312 Orehova vas, po sklepu družbenice
družbe z dne 2. 12. 2005, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Pirtušek
Andreja.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2005
Srg 358/2004
Rg-23357/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Team UPI, Urbanizem, projektiranje in
inženiring, Gospodarsko interesno združenje, Trg zmage 8, Murska Sobota, ki
je vpisano v reg. vložek tega sodišča št.
1/2112/00, matična številka 5862710, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev: Atelje za raziskave prostorskih sistemov – Murska Sobota, d.o.o., Trg
zmage 8, Murska Sobota, Domus, projektivni inženiring, zunanja trgovina Ljutomer
d.o.o., Ljutomer, Prešernova 7, Emos, družba za projektiranje, tehnično svetovanje iz
električnih inštalacij in naprav, storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Maribor, Prisojna 67, Fering, Podjetje za projektiranje in
kompleksni inženiring iz strojnih instalacij
in naprav Murska Sobota d.o.o., Murska
Sobota, Slovenska ulica 21, Jud Vladimirja, Temlinova 15, Murska Sobota, Asfalti,
Murska Sobota, Podjetje za nizke gradnje
d.o.o. – v stečaju, Murska Sobota, Obrtna
ulica b.š., Sočič Geze, Vrazova 11, Murska
Sobota in Statikon, Projektiranje gradbenih
konstrukcij, arhitektura in inženiring d.o.o.,
Lipovci 197, z dne 14. 6. 2004.
Gospodarsko interesno združenje ima
poplačane vse obveznosti, v pravni osebi ni
zaposlen noben delavec in noben delavec v
času obstoja pravne osebe v njej ni bil zaposlen oziroma v delovnem razmerju.
Ustanovitelji prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti gospodarskega interesnega združenja.
Gospodarsko interesno združenje ni imelo in nima odprtega nobenega transakcijskega računa in nima nobenega premoženja.

Št.

Proti sklepu ustanoviteljev o prenehanju
gospodarskega interesnega združenja po
skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave tega sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu pravnega
subjekta iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 8. 2004
Srg 957/2005
Rg-37452/05
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Sheng Da, posredništvo
in trgovina d.o.o., Novo mesto, Dilančeva
ulica 7, objavlja sklep:
družba Sheng Da, posredništvo in
trgovina d.o.o., Novo mesto, Dilančeva
ulica 7, vpisana na reg. vl. št. 1-4679/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Lu Xingqin, Kitajska,
Zhejiang, začasno stanujoča Novo mesto,
Seidlova 12, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2,100.000
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti
prenese na ustanoviteljico Lu Xingqin.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 1. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Dumo d.o.o., Ig 313, Ig, štampiljko velikosti
4x2 cm, pravokotne oblike, z napisom DUMO
d.o.o., Ig 313, 61292 Ig. gnk‑211611

Potne listine preklicujejo
Blatnik Stanislav, Ulica Marjana Kozine
38, Novo mesto, potni list, št. P00369017.
gnm‑211534
Brandšteter Maja, Spodnje Hoče, Kratka
ulica 14, Hoče, potni list, št. P00217792.
gnr‑211379
Čič Marija, Brezje pod Nanosom 1, Hruševje,
potni list, št. P00884736. gnx‑211248
Črnigoj Milan, Log pod Mangartom 57,
Log pod Mangartom, potni list, št. P00037627.
gny‑211447
Džogović Edita, Smareglieva ulica 39, Izola
- Isola, potni list, št. P00302608. gnd‑211443
Gradišnik Stanislav, Selo 19, Velenje, potni
list, št. P00228871. gnt‑211402
Gregorčič Helena, Ulica Slavka Gruma
100, Novo mesto, potni list, št. P00428696.
gnp‑211281
Hrovat Matej, Brezovica pri Borovnici
21, Vrhnika, potni list, št. P000015895.
gnf‑211541
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Lalić Goran, Potok 12, Novo mesto, potni
list, št. P01145200. gnn‑211533
Oražem
Stanislav,
Poljska
pot
10/b, Domžale, potni list, št. P00230268.
gnd‑211618
Perković Elvis, Kanižarica 67, Črnomelj,
potni list, št. P00027655. gnh‑211439
Radaković Mirko, Trg Prešernove bigade 6,
Kranj, potni list, št. P00714382. gni‑211613
Samardžić Asmira, Zaloška 65/a, Ljubljana,
potni list, št. P00916106. gnu‑211251
Senegačnik Tatjana, Gomoljeva ulica 3,
Maribor, potni list, št. P00750769. gnt‑211377
Šimenc Anže, Laze v Tuhinju 16A, Laze v
Tuhinju, potni list, št. P00488742. gnf‑211466
Tomažič Kristjan, Vrhpolje 62, Vipava, potni
list, št. P00829863. gnh‑211389
Tomc Julijana, Polje, Cesta XX/11a,
Ljubljana, potni list, št. P00571136.
gnv‑211350
Žnidaršič Ana, Ulica Ilke Vaštetove 2, Novo
mesto, potni list, št. P00776315. gnt‑211277
Župan Macedoni Marija Mojca, Avšičeva
ulica 22, Ljubljana, potni list, št. P00098655.
gnl‑211535

Osebne izkaznice preklicujejo
Arh Gašper, Šentvid pri Stični 118E, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 001733950.
gnn‑211383
Ažman Tija, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001765980. gnl‑211410
Bajrić Suad, Šalek 89, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000971125. gno‑211407
Bernik Darja, Cesta na Polževo 17, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 001506864.
gnk‑211386
Binter Smiljan, Rojčeva ulioca 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001625687. gnq‑211405
Bionda Klaudio, Linhartova cesta 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000223437.
gnj‑211437
Blatnik Stanislav, Marjana Kozine 38, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001024702.
gng‑211315
Bohinc Toporiš Grega, Radvanjska cesta
71, Maribor, osebno izkaznico, št. 001780913.
gnv‑211375
Bolta Matjaž, Celovška cesta 478, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001244180. gnx‑211398
Božanović Vinka, Kukovčeva ulica 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 000725965. gnr‑211354
Brandšteter
Lidija,
Spodnje
Hoče,
Kratka ulica 14, Hoče, osebno izkaznico, št.
000216400. gnq‑211380
Brečko Mitja, Brezno 3B, Laško, osebno
izkaznico, št. 001250777. gnq‑211580
Breže Ada, Ribno, V Dobje 1, Bled, osebno
izkaznico, št. 00130758. gne‑211367
Brinovšek Marija, Tomšičeva cesta 19,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000086933.
gnm‑211409
Čeh Boštjan, Staržišče 25, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 000255247. gnc‑211469
Čeke Jožef, Suč 24, Čentiba, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 000394512.
gnf‑211291
Dimc Marija, Poljska pot 7, Domžale, osebno
izkaznico, št. 000322770. gnm‑211484
Dodec Miha, Škrilje 131, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001132143. gnz‑211446
Drobnič Zdravko, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001431768. gnr‑211429
Emeršič Mihaela, Dogoška cesta 59,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000630426.
gns‑211378
Ferlič Matej, Goričica pri Ihanu 41, Domžale,
osebno izkaznico, št. 001245782. gnj‑211487
Golenač Daniel, Gortanova ulica 12, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 000974389.
gnj‑211362
Gradišnik Stanislav, Selo 19, Velenje,
osebno izkaznico, št. 000046706. gnv‑211400
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Grobovšek Aleš, Knezova ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001409515.
gnx‑211448
Grošelj Nada, Škocjan 5, Dob, osebno
izkaznico, št. 000209641. gni‑211488
Gruden Dejan, Grgar 158, Grgar, osebno
izkaznico, št. 001847374. gnt‑211477
Gunjač Kristina, Vanganelska cesta
71/f, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001497589. gnn‑211358
Halilović Dževdet, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001869293. gnt‑211352
Hirsch Bernarda, Carja Dušana ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001239336.
gnz‑211396
Hribar Janko, Šemnik 30, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001798617.
gnw‑211249
Hrovat Boštjan, Gradišče pri Lukovici 35,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001304039.
gnm‑211584
Hvala Viljem, Komen 47, Komen, osebno
izkaznico, št. 001114223. gng‑211565
Imamović Asim, Stantetova ulica 5, Velenje,
osebno izkaznico, št. 001284240. gni‑211413
Jan Nina, Ljubinj 30A, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001372252. gnu‑211451
Janežič Matevž, Dobeno 1, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 001733568. gnk‑211586
Janša Franc, Cesta Alojza Travna 5,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000411974.
gnq‑211555
Jelen Pavla, Ulica 22. junija 67, Petrovci,
osebno izkaznico, št. 000924941. gno‑211382
Jelenko Alojz, Štajnhof 12, Vitanje, osebno
izkaznico, št. 000308153. gnx‑211573
Jeretina Robert, Klavčičeva ulica 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 000432870. gni‑211463
Jukić Danica, Zoletova ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001655383. gns‑211453
Jurač Tatjana, Preloge pri Konjicah 18,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000702849. gnp‑211481
Juvan Andrej, Kašeljska cesta 120/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000689184.
gnp‑211431
Kalinšek Peter, Rodica, Jarčeva ulica 4,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000465793.
gnq‑211480
Kamenik Konrad, Koroška ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000129413.
gnp‑211456
Kapušin Iztok, Šolska ulica 8, Brežice,
osebno izkaznico, št. 000607581. gnu‑211476
Kikec Alenka, Šalek 95, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000004417. gne‑211542
Kišek Ivanka Joža, Viška cesta 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000506571.
gnn‑211458
Klun Neda, Draga 14, Draga, osebno
izkaznico, št. 001102748. gnh‑211289
Knez Gabrijela, Trubarjeva ulica 11A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000118450.
gnr‑211479
Kobal Barbara, Tržaška cesta 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000071671.
gnm‑211434
Kogoj Nace, Bukovčeva ulica 42, Domžale,
osebno izkaznico, št. 000086388. gnk‑211486
Kokol Alojzija, Slomškova ulica 9, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000349557.
gno‑211482
Kopač Zdenka, Endliherjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001381508.
gnn‑211408
Korez Cvetka, Trno 5, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000084729. gnq‑211305
Koruza Aljoša, Šarhova ulica 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001795983. gnu‑211426
Koruza Biljana, Šarhova ulica 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001516974. gnt‑211427
Koštomaj Marija, Tomšičeva ulica 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001454858.
gnv‑211425
Kouter Jožef, Cankarjeva ulica 5,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 0000040369.
gnx‑211423
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Kozole Ivana, Gunceljska cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001475267.
gnk‑211436
Kračun Matej, Pucova ulica 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 001846877. gnq‑211355
Krajnc Danijel, Partizanska cesta 41, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001427507.
gne‑211417
Kranjc Miroslav, Ponova vas 5, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 000121520. gnl‑211385
Kravcar Miroslav, Njegoševa ulica 6/g,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000699397.
gnw‑211449
Krizmanić Slavko, Kobetova ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000379569.
gnt‑211452
Kunčič Vojko, Bernetičeva ulica 22, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001776532.
gno‑211357
Kušar Ana, Ulica Mire Miheličeve 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001906537.
gny‑211347
Lahajner Tomaž, Valvasorjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001001685.
gnv‑211450
Lavrič Janez, Veliki Jelnik 6, Blagovica,
osebno izkaznico, št. 000814006. gnl‑211585
Leskovec Anton, Okrogarjeva ulica 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 000373413. gnp‑211356
Lovrenčič Janez, Lovnik 11, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 000972683. gnb‑211395
Lušnic Rajmund, Zaloška cesta 92/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001108459.
gnu‑211401
Luzar Tomislav, Volčičeva ulica 55, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000104317.
gnq‑211280
Majcen Majda, Titova cesta 98,
Senovo, osebno izkaznico, št. 001343030.
gnm‑211459
Makše Karolina, Mozelj 13, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001755968. gnj‑211462
Mamut Mate, Novo polje, Cesta X/49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001461025.
gnx‑211348
Mežan Maja, Hruševec 19A, Straža, osebno
izkaznico, št. 001864591. gnc‑211419
Milevčič Nikola, Kidričeva ulica 46, Trzin,
osebno izkaznico, št. 001837925. gnn‑211583
Minič Zoran, Ulica Veljka Vlahoviča 69,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000556973.
gnu‑211376
Mioč Stjepko, Pernetova ulica 5, Trzin,
osebno izkaznico, št. 000244501. gnn‑211483
Mirtič Aleš, Stan 29, Mirna, osebno
izkaznico, št. 000323756. gnw‑211474
Munćan Dušan, Ob Grosupeljščici 10,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000953273.
gnm‑211388
Novak Stanislava, Cesta v Zgornji log 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000968368.
gnz‑211421
Odar Marjan, Staretova ulica 45, Kranj,
osebno izkaznico, št. 000166082. gnc‑211394
Ogrinc Franc, Rožna dolina, cesta X/33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001792932.
gnc‑211444
Pajević Milan, Jenkova cesta 1, Velenje,
osebno izkaznico, št. 001015624. gnk‑211411
Pavlin Marija, Celovška cesta 181, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000609245. gnr‑211433
Pažek Edvard, Stari trg 228B, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001602407.
gnr‑211304
Pečar Vinko, Cesta v Zajčjo Dobravo 10/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001860548.
gno‑211432
Pesjak Uršula, Breg 80, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 001110836. gnt‑211552
Petrič Desanka, Žlebič 32, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001262065. gnj‑211287
Pintar Pavla, Cesta revolucije 5, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 000067897. gnp‑211556
Pisk Aleš, Cankarejva ulica 40, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 000217701. gns‑211478
Planinšek Rok, Vršna vas 3, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001430788.
gnr‑211579

Ploj Zlatko, Panonska ulica 5/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000824310.
gnp‑211381
Podpečan Miroslava, Lopatnik 8, Velenje,
osebno izkaznico, št. 000514887. gnt‑211577
Polič Matevž, Ciril Metodov trg 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000960529.
gnw‑211399
Popović Tina, Pot za Bistrico 11,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000418391.
gno‑211582
Porenta Tatjana, Tržaška cesta 55/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000772967.
gns‑211403
Potočnik Neža, Rova, Rovska cesta 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000784737.
gnl‑211485
Pozvek Štefan, Ulica Staneta Bolkala 15,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000379613.
gnu‑211551
Požun Luka, Galicija 73B, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001540137. gnb‑211470
Prinčič Saša, Črna vas 288, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001734776.
gnw‑211424
Repnik Marjan, Nova Gora nad Sl. Bistrico
75, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000731927. gne‑211467
Rezar Anton, Pod Kamno gorico 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000531199.
gne‑211442
Ris Darja, Ulica 5. prekomorske 16,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001924962.
gno‑211557
Robek Jolanda, Nova ulica 2, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001762493.
gnm‑211359
Rojac Uroš, Gažon 63/a, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001191161.
gnk‑211361
Rojc Marjan, Dolinska ulica 3, Kozina,
osebno
izkaznico,
št.
000613291.
gnd‑211418
Roos Breda, Gorišnica 60A, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001231034.
gnn‑211558
Sazonov Jaka, Miklošičeva ulica 2/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001931936.
gnf‑211491
Sazonov Lana, Miklošičeva ulica 2/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001033685.
gnh‑211489
Sazonov Tanja, Miklošičeva ulica 2/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000833404.
gng‑211490
Sedušak Aleš, Tunjiška Mlaka 22B,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000885929.
gnh‑211464
Serjun Janez, Čeplez 20, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 001411151. gng‑211390
Smen
Manuel,
Posavec
136/a,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000959732.
gnz‑211371
Smukavec
Simona,
Lancovo
35,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000928014.
gnw‑211374
Sodja Anja, Ribno, Izletnišak ulica 10,
Bled, osebno izkaznico, št. 000917482.
gnx‑211373
Sodja Evita, Ribno, Izletniška ulica 10,
Bled, osebno izkaznico, št. 001702946.
gny‑211372
Stare Simon, Zgornje Pirniče 40C,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001617889. gnq‑211455
Strojan Jasna, Dečja vas pri Zagradcu 25,
Zagradec, osebno izkaznico, št. 000845440.
gnj‑211387
Sušnik Marjeta, Pot čez gmajno 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000284496.
gnj‑211412
Šemrl Rosvita, Črni Vrh 65, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000783009. gnf‑211391
Šenica Boštjan, Obrh 14, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 000491308.
gns‑211278
Šeruga Sašo, Rečica ob Savinji 107B,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
001362361. gnb‑211420
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Šibli Tomo, Ljubljanska ulica 28, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 001066775.
gnf‑211441
Škabar Andi, Miren 82, Miren, osebno
izkaznico, št. 000288584. gnl‑211560
Škulj Rok, Lepovče 31, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 000877373. gnc‑211269
Štefančič Jože, Zagorica pri Dolskem
13, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000065454. gnq‑211430
Štravs Jože, Vrbje 83B, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001217815. gny‑211472
Šušteršič Jožica, Roblekovo naselje 10,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001008843.
gnc‑211369
Tomc Julijana, Polje, Cesta XX/11a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001290889.
gnu‑211351
Ugrina Maša, Gospodinjska cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001095874.
gni‑211438
Vičič Helena, Zarečica 1/a, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 001483851. gng‑211290
Vidmar Aleš, Preglov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001365877. gnb‑211445
Vrhnjak Kristijan, Zabukovica 156D,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 001800756.
gnz‑211471
Vučina Marija, Efenkova cesta 53, Velenje,
osebno izkaznico, št. 000558413. gnh‑211414
Vuga Milena, Ptujska cesta 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001127037. gnl‑211435
Zarnik Rok, Križ 13a, Komenda, osebno
izkaznico, št. 000343038. gng‑211465
Zoni Anamarija, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000879943. gng‑211440
Zorko Jožefa, Spodnja Pohanca 27, Artiče,
osebno izkaznico, št. 000726851. gnv‑211475
Zupanec Janez, Voglje, Vogljanska cesta
1, Šenčur, osebno izkaznico, št. 000689131.
gne‑211392
Žgajnar Matija, Selska ulica 5, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 000918959. gns‑211428
Žnidarič Sonja, Klanska ulica 11, Medvode,
osebno izkaznico, št. 001913569. gno‑211457

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ademaj Matevž, Gorazdova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2113963, reg. št. 226999, izdala UE Ljubljana.
gnq‑211609
Andič Dejan, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001872360, reg. št. 73293, izdala UE Ljubljana.
gnq‑211605
Arh Gašper, Šentvid pri Stični 118E, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001930028, reg. št. 22066, izdala UE
Grosuplje. gnh‑211364
Ažman Tija, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001990105, reg. št. 214069, izdala UE
Ljubljana. gnv‑211600
Babojelić Stjepan, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A,B,Be,C,
CE,G, H, št. S 001800702, reg. št. 91364,
izdala UE Ljubljana. gnk‑211286
Bajrić Suad, Šalek 89, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001485815, izdala
UE Velenje. gnp‑211406
Benda
Miha,
Gregčeva
ulica
5,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001819649, reg. št. 13886, izdala UE
Domžale. gnj‑211587
Bernik Darja, Cesta na Polževo 17, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S260656, reg. št. 12757, izdala UE Grospulje.
gni‑211363
Binter Smiljan, Rojčeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002031216, reg. št. 198833, izdala UE
Ljubljana. gns‑211603
Blažič David, Veliki vrh pri Šmarju 20,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S001154674, reg. št. 19718, izdala UE
Grosuplje. gng‑211365
Bolta Matjaž, Celovška cesta 478,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001776515, reg. št. 134923, izdala UE
Ljubljana. gne‑211592
Brandšteter Lidija, Kratka ulica 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001937072, reg. št. 76200 - duplikat,
izdala UE Maribor. gnz‑211546
Brečko Mitja, Brezno 3B, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S2170171, reg. št.
12828, izdala UE Krško. gnp‑211306
Centa Luka, Soteška pot 86, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001211532, reg. št. 220737, izdala UE
Ljubljana. gnr‑211604
Cigan Anita, Ulica Sv. Urbana 25, Čentiba,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SM 000022401, izdala UE Lendava.
gne‑211292
Cizl Ana, Obrež 32a, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S695910, reg. št.
7314, izdala UE Brežice. gny‑211272
Čubej Neli, Ulica IX korpusa 83, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1512627,
reg. št. 4779, izdala UE Nova Gorica.
gnr‑211333
Dobranić
Damjan,
Studeno
66,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001110730, izdala UE Postojna.
gnd‑211393
Dolšak Sašo, Križni vrh 40, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2002792,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnw‑211574
Drešček Matevž, Hrušica 38, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001101798, reg. št. 16783-1, izdala UE
Jesenice. gnt‑211302
Drobnič Zdravko, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001798973, reg. št. 188619, izdala UE
Ljubljana. gnt‑211602
Drole Irena, Na Vidmu 11, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000643618, reg. št. 29261, izdala UE Kranj.
gnd‑211568
Drvarič Grudica, Puče 72, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 509km/h BGH,
št. S 2122982. gnr‑211504
Evdjić Dalibor, Lipa 4a, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1771636, izdala UE Koper. gnv‑211550
Ferek Viktorija, Podgora pri Dolskem
26, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001800311, reg. št. 165651,
izdala UE Ljubljana. gno‑211282
Fikfak Ivan, Jagodje 58, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. SI
000017445, reg. št. 1481, izdala UE Izola.
gnk‑211536
Furman
Marjana,
Zlakova
32A,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001768895, reg. št. 15855, izdala UE
Slovenske konjice. gnc‑211544
Gašparut Aleš, Cesta VDV brigade 38,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. A
B BkE C CkE GH, št. S002036868, izdala UE
Hrastnik. gnn‑211308
Gerič Branko, Hotiza, Kamenska ulica 43,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002202130, izdala UE Lendava.
gnm‑211384
Godbole Priyanka Amit, Pune, Pune,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2033055, reg. št. 267107, izdala UE
Ljubljana. gnz‑211346
Golič Matjaž, Ob gozdu 25, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001309645, izdala UE Ruše. gns‑211253
Gradišnik
Stanislav,
Selo
19,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000152113, izdala UE Velenje.
gny‑211397
Grdešič Sandi, Sadež 8, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11232,
izdala UE Črnomelj. gnk‑211240
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Grdešič Sandi, Sadež 8, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11232,
izdala UE Črnomelj. gnf‑211241
Hašić Arif, Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002031341, reg. št. 153970, izdala UE
Ljubljana. gnn‑211608
Horvat Šara, Rjava cesta 2B, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001800020, reg. št. 218105, izdala UE
Ljubljana. gnw‑211299
Hrenko Marjan, Mestni trg 63, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S273434, izdala UE
Ptuj. gnx‑211623
Hubat Peter, Dobeno 75, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE FGH,
št. S000121734, reg. št. 5609, izdala UE
Domžale. gni‑211588
Husić Sanel, Obrtniška cesta 18, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1634239,
izdala UE Trbovlje. gnq‑211230
Jakovac Saša, Cesta Františka Foita 4,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002017151, izdala UE Velenje. gnu‑211576
Jančar Luka, Frankovo naselje 60, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1141365, reg. št. 24997, izdala UE Škofja
Loka. gni‑211288
Jereb Matija, Prešernova cesta 46,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001474671, reg. št. 31568, izdala UE
Domžale. gnc‑211294
Jovanov Igor, Ivanci 42, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002042134,
izdala UE Murska Sobota. gny‑211297
Justin Domen, Cesta revolucije 2, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001386629,
izdala UE Jesenice. gns‑211578
Juvan Andrej, Kašeljska cesta 120/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000140512, reg. št. 42557, izdala UE Ljubljana.
gny‑211597
Kalan Marjan, Sebenje 38, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1132765, reg. št.
25078. gni‑211338
Kaloša Jožef, Andrejci 50, Martjanci,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S001743676, izdala UE Murska Sobota.
gnf‑211566
Kamnar Aleš, Ljubljanska cesta 104,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A B BE C
CE GH, št. S001105370, reg. št. 137374, izdala
UE Ljubljana. gnh‑211589
Kapušin Iztok, Šolska ulica 8, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1601021,
reg. št. 12911, izdala UE Brežice. gny‑211572
Kasapović Marijana, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001489051, reg. št. 244478, izdala UE
Ljubljana. gnb‑211595
Kelemina Tadej, Panonska ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1444475, reg. št. 119130, izdala UE Maribor.
gnc‑211344
Kopač Zdenka, Endliherjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000971280, reg. št. 98969, izdala UE Ljubljana.
gnp‑211606
Koruza Biljana, Šarhova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001616849, reg. št. 231363, izdala UE
Ljubljana. gnp‑211256
Košti Lidija, Potrčeva ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1560196,
reg. št. 212389, izdala UE Maribor.
gnx‑211548
Kovaljev Anja, Šentrupert 38, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S001555501,
reg. št. 12771, izdala UE Trebnje. gnt‑211627
Krajčič Klara, Zabukovje nas Sevnico 15C,
Zabukovje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1771953, reg. št. 13534, izdala UE Sevnica.
gnd‑211468
Krapež Julijan, Ulica Ernesta Kramerja
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 2029882, reg. št. 202502,
izdala UE Ljubljana. gnl‑211460
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Kravcar Miroslav, Njegoševa cesta 6/g,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, Be, c,
Ce, G, H, št. S 1828888, reg. št. 6584, izdala
UE Ljubljana. gni‑211263
Krese Majda, Šalka vas 15, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S540135,
reg. št. 5593, izdala UE Kočevje. gnk‑211461
Krizmanić Slavko, Kobetova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1708359, reg. št. 8137, izdala UE Ljubljana.
gnm‑211259
Kržan Dejan, Selska cesta 24, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1004013,
reg. št. 13009, izdala UE Brežice. gnx‑211273
Lavrič Stanislava, Podgorje 287e, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S951195,
reg. št. 17332, izdala UE Kamnik. gng‑211265
Lenar Jurij, Proletarska cesta 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 002134115,
reg. št. 257956, izdala UE Ljubljana.
gnw‑211274
Lesničar Alain, Mošnje 6B, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1660495,
reg. št. 25200. gnh‑211339
Lipnik Maksimiljan, Podvrh 24, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 2012787, izdala UE Mozirje. gnb‑211345
Lušnic Rajmund, Zaloška cesta 92/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001779240, reg. št. 70390, izdala UE Ljubljana.
gnd‑211593
Majstorović Zoran, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002138908, reg. št. 196117, izdala UE
Ljubljana. gno‑211607
Makič Igor, Prisoje 1A, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BCDGH, reg. št. 9959, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnk‑211561
Malovič Janez, Seliškarjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 688254, reg. št. 79690, izdala UE Ljubljana.
gnj‑211237
Mamut Mate, Novo polje, Cesta X749,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 000512775, reg. št. 89277, izdala UE
Ljubljana. gno‑211257
Marušič Jurij, Kosovelova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002229227, reg. št. 278504, izdala UE
Ljubljana. gnc‑211594
Merčon Boris, Grbinska cesta 35, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1941942, izdala UE Litija. gnp‑211581
Mesec Ivana, Hrastje 101, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000639156, reg. št.
7309, izdala UE Kranj. gnc‑211569
Metelko Majda, Derčeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002079924, reg. št. 179660, izdala UE
Ljubljana. gnj‑211266
Mihačič Tomo, Kajuhova ulica 32, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000045747, reg. št. 9552, izdala UE Izola.
gni‑211538
Mihovec Janez, Ladja 1E, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001865578,
reg. št. 145423, izdala UE Ljubljana.
gnv‑211275
Miklavčič Barbara, Idrijska cesta 20,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1887399, reg. št. 12916, izdala UE Vrhnika.
gny‑211422
Molan Marija, Arnovo selo 36, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S511146,
reg. št. 7018, izdala UE Brežice. gnz‑211271
Mulalić Denis, Cesta maršala Tita 36,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, Be, C,
Ce,G,H, št. S 001788589, reg. št. 20244-2,
izdala UE Jesenice. gnv‑211300
Nemček Tadeja, Dvorska vas 49, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001916149, reg. št. 195097, izdala UE
Ljubljana. gnl‑211285
Nunič Marijo, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
002231240, reg. št. 265855, izdala UE
Ljubljana. gng‑211615
Ogrinc Franc, Rožna dolina, cesta X/33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
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št. S 000218698, reg. št. 78079, izdala UE
Ljubljana. gnn‑211258
Ožura Borut, Ziherlova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2029968,
reg. št. 127594, izdala UE Ljubljana.
gnk‑211261
Pečar Vinko, Cesta v Zajčjo Dobravo 10/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 002140826, reg. št. 129500, izdala UE
Ljubljana. gnq‑211255
Petaci Jasmina, Jurčičeva 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1253436,
reg. št. 20339, izdala UE Kamnik. gne‑211267
Petrovič Jožefa, Žabjak 44, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1031676, izdala UE
Ptuj. gnm‑211309
Piber Barbara, Grajski trg 3/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1091750, reg.
št. 109683, izdala UE Maribor. gne‑211242
Pirc Aleš, Naselje Nuklearne elektrarne 10,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16836, izdala UE Krško. gnu‑211301
Plesec Martin, Anželova ulica 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 19192,
izdala UE Ptuj. gno‑211307
Povše Tomaž, Veliki Slatnik 30 a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S993052, izdala UE Novo mesto. gnu‑211626
Predikaka Blaž, Levstikova pot 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1306692,
izdala UE Ptuj. gnl‑211335
Prinčič Saša, Črna vas 288, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001617453, reg. št. 256679, izdala UE
Ljubljana. gnx‑211598
Rejc Miha, Turistična ulica 12, Naklo,
vozniško
dovoljenje,
št.
S1533064.
gnk‑211336
Rezar Anton, Pod Kamno gorico 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002080632, reg. št. 73316, izdala UE Ljubljana.
gnd‑211268
Rihar Ana, Podlubnik 263, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002003763,
izdala UE Škofja Loka. gnd‑211543
Rožič Mateja, Cesta maršala Tita 22,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000867071, reg. št. 13150-3, izdala UE
Jesenice. gnx‑211298
Sergaš Andrej, Celovška cesta 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001565320, reg. št. 247860, izdala UE
Ljubljana. gnr‑211279
Skaza Doroteja, Selo 18, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001557680, izdala
UE Velenje. gnv‑211575
Skočić Milorad, Ulica Staneta Rozmana 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001661847, izdala UE Murska Sobota.
gne‑211567
Skumavec Simona, Lancovo 35, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1162727,
reg. št. 26252. gnj‑211337
Slapar Matej, Lom pod Storžičem 74, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 000818280,
reg. št. 5599, izdala UE Tržič. gnz‑211496
Smrekar Mitja, Dvor 14, Šmartno pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1942793, reg. št. 14438, izdala UE Litija.
gns‑211353
Sobočan Lijana, Kvedrova cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2090003, reg. št. 132625, izdala UE Ljubljana.
gnj‑211262
Sobočan Rok, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001526017, reg. št. 163619, izdala UE
Ljubljana. gnh‑211264
Soltorovska - Šalamon Aneta, Cesta 4. julija
60, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22299, izdala UE Krško. gns‑211303
Sotlar Rok, Cankarjeva ulica 78, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002188843, izdala UE Nova Gorica.
gnw‑211549
Stare Simon, Zgornje Pirniče 40C,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S001820817, reg. št.
235884, izdala UE Ljubljana. gnr‑211454

Strnad Miha, Smolnik 65, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001981733, reg. št.
9322, izdala UE Ruše. gnt‑211252
Strnišnik John, Dramlje 54, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1084813,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnh‑211614
Stružnik Simona, Zoisova ulica 46, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 000807681,
reg. št. 31345, izdala UE Kranj. gnb‑211570
Sušnik Gornik Zora, Kristanova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001821492, reg. št. 114816, izdala UE
Ljubljana. gnr‑211254
Sušnik Veronika, Zadružna ulica 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S420531,
reg. št. 9386, izdala UE Kranj. gno‑211332
Šebalj Aleš, Sarajevska ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1331152, reg. št. 116991, izdala UE Maribor.
gnb‑211545
Šekić Ermina, Ulica Emilia Driolia 8, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000055590, reg. št. 12191, izdala UE Izola.
gnj‑211537
Šimnic Ladislav, Resljeva cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001870567, reg. št. 2688, izdala UE Ljubljana.
gnb‑211270
Škapurević Mirza, Pokopališka ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1871494, reg. št. 252101, izdala UE Ljubljana.
gnn‑211283
Šturm Tina, Volarje 46, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1338052, reg. št.
13798, izdala UE Tolmin. gnl‑211260
Tomaževič Primož, Bogatajeva ulica 4i,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002233583, reg. št. 275649, izdala UE
Ljubljana. gng‑211590
Tomažin Grega, Dovje 95/a, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 001508834,
reg. št. 23082-4, izdala UE Jesenice.
gnz‑211296
Tomc Julijana, Polje, Cesta XX/11a,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001919266, reg. št. 63740, izdala UE
Ljubljana. gnz‑211596
Topolovec Zdenko, Javornik 64, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 14871, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns‑211503
Trop Tanja, Usnjarska ulica 13, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1129496, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnl‑211235
Tržan Peter, Gornji Dolič 64V, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002212655,
izdala UE Velenje. gnr‑211404
Valenko Branko, Moškanjci 1E, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S2064023,
izdala UE Ptuj. gnm‑211334
Vičič Helena, Zarečica 1/a, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1831496,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnd‑211293
Vodišek Oton, Rove 24, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1933777,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnv‑211250
Vrtarić Denis, Ljubljanska cesta 72,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2180718, reg. št. 42578, izdala UE Domžale.
gnb‑211295
Weber Mojca, Ig 313, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002112206, reg. št.
109977, izdala UE Ljubljana. gnj‑211612
Zakrajšek Darko, Kajuhova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 245344, reg. št. 20916, izdala UE Ljubljana.
gng‑211415
Zalokar Damjan, Ulica Tončke Čečeve 3,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001723370, reg. št. 8697, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnm‑211284
Zarnik Rok, Križ 13A, Komenda, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S1445001, reg. št.
18401, izdala UE Kamnik. gnm‑211559
Zupanec Janez, Voglje, Vogljanska cesta 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, Be, C, Ce, F,
G, H, št. S 002038361, reg. št. 40030, izdala
UE Kranj. gnz‑211571
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Zupanič Leon, Lancova vas 33, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1125589, izdala UE Ptuj. gnh‑211564
Zupanič Marko, Ul. Pohorskega bataljona
19, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1529148, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnl‑211610
Žuna Albin, Stopnik 33, Vransko, vozniško
dovoljenje, kat. B, Be, C, Ce, G, H, št. S
002128749, izdala UE Žalec. gny‑211247

Zavarovalne police preklicujejo
Dobnikar Sonja, Cesta proletarskih brigad
65, Maribor, zavarovalno polico, št. 330741,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑25
Klopčič Božidar, Kraška ulica 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 208568, izdala
zavarovalnica Tilia. gny‑211622
Kostrevc Duško, Belokranjska cesta 76,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. 327147.
gnu‑211501
Krumpak Hinko, Posavskega ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 41601001812
- življensko zavarovanje, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnd‑211493
Miletić Bojan, Partizanska cesta 22,
Maribor, zavarovalno polico, št. 330869, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑23
Mirt Marko, Paradiž 2, Tržič, zavarovalno
polico, št. 886466, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnx‑211502
Salaminič Alenka, Na livadi 8, Ruše,
zavarovalno polico, št. 311129, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑10
Smrekar Jože, Mekinje nad Stično 4, Ivančna
Gorica, zavarovalno polico, št. 1037125, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc‑211619
Sušnik Gornik Zor, Kristanova ulica 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1037312,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gne‑211492
Škofic Mirko, Dvorje 9, Cerklje na
Gorenjskem,
zavarovalno
polico,
št.
00101800267, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnv‑211500
Šoštarič Sašo, Morje 12, Fram, zavarovalno
polico, št. 330727, izdala zavarovalnica Tilia.
m‑24
Šuster Andrej, Tovarniška ulica 20,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 954423,
izdala zavarovalnica Tilia. gnz‑211621
Valenčič Darko, Jenkova 18, Postojna,
zavarovalno polico, št. 40 270168, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw‑211499
Vuković Dalibor, Dolenjska cesta 250,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 358812, izdala
zavarovalnica Tilia. gnl‑211310
Zidovnik Jasmina, Kovača vas 122,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
330884, izdala zavarovalnica Tilia. m‑9
Zrimšek Marija Mojca, Trebinjska ulica
15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 208642,
izdala zavarovalnica Tilia. gnb‑211495

Spričevala preklicujejo
Anžur Marjetka, Petelinkarjeva 1, Kisovec,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1976,
izdano na ime Zupanc Marjetka. gnv‑211325
Banović
Njegoš,
Mala
vas
20,
Videm-Dobrepolje, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje
lesarske šole v Škofji Loki. gnc‑211519
Berdnik Boris, Titova 24, Maribor, spričevalo
o končani OŠ Angel Besednjak Maribor, izdano
leta 1975. m‑20
Blaznik Karl, Kozjanskega ulica 5, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Železniško
prometno transportno šola Maribor, izdano leta
1979. gnr‑211554

Božič Dragica, Dobrava 4, Ruše, spričevalo
o končani OŠ Janko Glazer Ruše, izdano leta
1984. m‑2
Ceglar Špela, Gradišče 71/a, Škofljica,
indeks, št. 04034190, izdala Fakulteta za
upravo v Ljubljani. gnx‑211473
Gavrić Ankica, Soška ul. 6, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2001 in 2002. m‑19
Gologranc Staš, Cesta v Šmartno 26,
Vojnik, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Celje - elektrotehnik, energetik, izdano leta
2002. gnr‑211329
Gradecki Jožef, Ulica 14.- divizije 54,
Rogaška Slatina, spričevalo od d o 6. razreda
I. OŠ Rogaška Slatina, izdano leta 1963 do
1969. gnc‑211494
Grušovnik
Andrejka,
Stražica
19,
Frankolovo, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
izdano leta 1991. gnb‑211324
Hažić Anja, Ulica Koroškega bataljona 1,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnw‑211349
Humar Jernej, Knobleharjeva ulica
15, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Savsko naselje v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnh‑211239
Isa Darijan, Bezjakova 19, Limbuš, indeks,
št. 93575707, izdal FERI Maribor. m‑21
Ivančič Uroš, Četež pri Strugah 15,
Struge, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne šole v Ljubljani - avtomehanik, izdano
leta 2001. gnu‑211276
Jurada Iztok, Semedela 54, Koper Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kovinarske šole. gnu‑211326
Klasnič Natalija, Otavice 39, Ribnica,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2004 in 2005. gnf‑211416
Kovačič Roman, Mačji Dol 21, Velika
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Železniški srednješolski center Ljubljana, smer
vzdrževalec, izdano leta 1988. gns‑211553
Kovič Katja, Trnovlje 28, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole
Kranj, izdano leta 1995. gnz‑211625
Kramberger Janez, Ločoč 7, Trnovska vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Strjne šole na
Ptuju - strojmi mehanik in vzdrževalec vozil,
izdano leta 1989. m‑13
Kunf Suzana, Koritno 17, Bled, spričevalo
o zaključnem izpitu Trgovske šole Brežice,
izdano leta 1983, izdano na ime Teršelič
Suzana. gng‑211540
Kuplenk Jože, Dolenjska cesta 435,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana
- SKR vožnja motornega vozila, voznik, izdano
leta 1985. gnf‑211366
Lazarević Mile, Strmeckijeva 24, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnf‑211591
Ljubi Tatjana, Dol. Kamence 27, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu SEŠ Novo
mesto, št. 362, izdano leta 1993. gnx‑211498
Mitrovič Bernard, Vojkova cesta 51,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
šola za pošto, elektro in telekomunikacije v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnj‑211312
Mrdić Vitomir, Zolajeva 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole v
Mariboru - mesar, izdano leta 1983. m‑5
Omerzel Mojca, Zdole 45, Zdole, spričevalo
o zaključnem izpitu SŠ tiska in papirja Ljubljana
- enota Krško, izdano leta 1990, izdano na ime
Kostelac Mojca. gnm‑211234
Oštir Gorišek Rok, Trg na stavbah 1/, Litija,
indeks, št. 20050448, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnp‑211231
Petek Sašo, Gorenje 16, Stara Cerkev,
spričevalo 4. letnika Srednje tehniško elektro
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šole, Šolski center Novo mesto, izdano leta
2003. gno‑211232
Pogorevc Tjaša, Ul. Luke Kruniča 15,
Miklavž na Dravskem polju, indeks, št.
93577600, izdal FERI Maribor. m‑22
Prosenjak Jože, Čarmanova 8, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole Ptuj - avtomehanik, izdano leta
1993. m‑16
Rošer Jernej, Škale 120/a, Velenje,
indeks, št. 23050118, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnd‑211318
Ržek Vojko, Adamičeva ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda Delavske univerze
Boris Kidrič. gnf‑211341
Salihović Mirzet, Novi log 17, Hrastnik,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika rudarske šole
v Zagorju, izdano leta 1979, 1980 in 1981.
gnb‑211320
Samojlenko
Tina,
Gorišnica
95/a, Gorišnica, indeks, št. 37001018,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnw‑211599
Snoj Miha, Šmarska cesta 9, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnd‑211368
Šabeder Delko, Vajgen 25, Jarenina,
indeks, št. 93609853, izdala fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m‑4
Škerl Jure, Gabrje 59, Dobrova, indeks, št.
18020583, Filozofska fakulteta. gnh‑211314
Štavt Petra, Kidričeva ul. 20, Laško,
indeks, št. 61187432, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m‑14
Trufej Uroš, Ljubljanska 43/b, Velenje,
indeks, št. 29014491, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m‑18
Vračko Dušan, Plač 41, Zgornja Kungota,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične
elektro, strojne in tekstilne šole v Mariboru,
izdano leta 1974. m‑12

Ostale listine preklicujejo
Arh Gašper, Šentvid pri Stični 118/e,
Šentvid pri Stični, študentsko izkaznico, št.
25006934, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gni‑211313
Balažic Ivan s.p., Ložič 2, Hotiza, Lendava
- Lendva, osnovne nacionalne licence št. O
0002454, izdana 18.11.2002 z veljavnostjo
do 20.12.2005, izdala OZS. gng‑211340
Belc Sabina, Pavšičeva 32, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnj‑211316
Bešič Anja, Pivola 21, Hoče, vozno karto,
št. 2219 na relaciji Hoče - Pivola - Maribor.
m‑7
Blatnik Saša, Chengujska cesta 28,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18044002,
izdal FF v Ljubljani. gnf‑211616
Božičko Denis, Zgornja Pristava 42/b,
Lovrenc na Dravskem polju, vozno karto, št.
6674, izdal Certus Maribor. m‑15
Cestnik Ana, Izletniška ulica 15, Bled,
študentsko izkaznico, št. 21016133, FDV.
gnp‑211631
Čmak Roman, Tržič 3, Struge, delovno
knjižico. gnb‑211245
Delalut Slavko, Smrekarjeva ulica 40, Izola
- Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-00115, s ser. številko 13960,,
izdala Uprava RS za pomorstvo izpostava
Koper, dne 6.2.2004. gne‑211342
Delalut Slavko, Smrekarjeva ulica 40, Izola
- Isola, vpisni list za čoln, št. 26251-346/2005,
z reg. oznako IZ-1548. gnr‑211233
Drašler Barbara, Boletova 51, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71050130,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gne‑211317
Gajšek Daniel, Predenca 15, Šmarje pri
Jelšah, delovno knjižico. gnd‑211243
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Hajnže Janez, Otiški vrh 165, Šentjanž pri
Dravogradu, delovno knjižico. gnd‑211343
Hojnik Klemen, Sp.Polskava 305,
Pragersko, vozno karto, št. 06245 na relaciji
Sp. Polskava - Maribor. m‑8
Hromc Janez, Soteška pot 74,
Ljubljana-Črnuče, vozno karto, št. Š 640001.
gnq‑211330
Hudin Natalija, Vizore 16, Nova Cerkev,
študentsko izkaznico, št. 71153484, izdala
Pravna fakulteta. m‑11
Jezovšek Vesna, Pohorska ulica 2, Celje,
delovno knjižico. gni‑211563
Kovačič Natalija, Industrijska 8, Ruše,
vozno karto, št. 5813, izdal Certus Maribor.
m‑3
Krulc Dušan, Ilirska ulica 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk‑211236
Lipovec Vlado, Luke Kruniča 28, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico, št.
31392, izdala UE Maribor. m‑1
Luznik Franjo, Stantetova 16, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 17396, izdala UE
Maribor. m‑17
Merdanović Domen, Ocvirkova ulica
69, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gradbena, geodetska in ekonomska srednja
šola Ljubljana. gnb‑211620
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., Trg
republike 2, Ljubljana, službeno izkaznico
za varnostnika Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana Josipa Bejuka, št. 004341, izdalo
Ministrstvo za notranje zadeve Ljubljana.
gnb‑211370
Okršlar Ema, Ljubljanska cesta 108,
Domžale, delovno knjižico. gno‑211632
Petrič Radovan, Zavoda 10, Sodražica,
delovno knjižico. gnz‑211321
Presečnik Marko, Podvrh 31, Mozirje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-03690, ser. št. 13575 z dne
26.11.2003. gny‑211497
Rajh Janko, Dolga gora 28, Ponikva,
delovno knjižico, ser. št. AO 108719, reg. št.
9987. gnc‑211244
Sirk Sebastjan, Višnjevik 16a, Dobrovo v
Brdih, vozno karto, št. 26221. gny‑211322
Šedlbauer Mitja, Prule 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gne‑211617
Šterlek Vinko, Trebče 3, Bistrica ob Sotli,
delovno knjižico. gnq‑211505

Teodosič Teodor, Janeza Puharja 6, Kranj,
delovno knjižico. gns‑211328
Topolovec Damjan, Spodnja Sveča 22,
Majšperk, vozno karto, št. 2813, izdal Certus
Maribor. m‑6
Ule Veronika, Ob Grosupeljščici 22,
Grosuplje,
študentsko
izkaznico,
št.
25006544, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gnh‑211539
Virk Sara, Goce Delčeva 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18051329, izdala
FF v Ljubljani. gnk‑211311
Volič Darko, Robindvor 44, Dravograd,
delovno knjižico. gnj‑211562
Zorman Mihael, Dvorje 95, Cerklje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gnp‑211331
Zupan Darko, Pajerjeva ulica 2, Šenčur,
delovno knjižico. gnt‑211327
Zupan Rok, Loka 69, Tržič, delovno
knjižico. gnc‑211319
Zupančič Tina, Brdo 4b, Dornberk, vozno
karto, št. 0500581, izdal Avrigo Nova Gorica.
gnx‑211323
Žaja Ante s.p.- avtoprevozništvo, Krmelj
86, Krmelj, licenco za vozilo EUROCARGO,
reg. oznaka KK N2 - 629. gnz‑211246
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