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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-464/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za izbiro
dobavitelja za dobavo kozmetičnih izdelkov za nadaljnjo prodajo za obdobje junij
2006 – junij 2009 (pet sklopov).
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.52.10.00-2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost 1 mrd SIT za tri leta.
II.5) Drugi podatki: oddaja javnega naročila bo potekala po omejenem postopku.
II.5) DRUGI PODATKI:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.52.10.00-2.
2) Vrsta in obseg: sklop št. 1: kozmetika
Vichy.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
930,000.000 SIT za tri leta.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.52.10.00-2.
2) Vrsta in obseg: sklop št. 2: kozmetika
Nux.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): 1,000.000
SIT za tri leta.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.52.10.00-2.
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2) Vrsta in obseg: sklop št. 3: kozmetika
Piere Fabre.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
60,000.000 SIT za tri leta.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.52.10.00-2.
2) Vrsta in obseg: sklop št. 4: kozmetika
Dr. Houschka.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): 5,000.000
SIT za tri leta.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.52.10.00-2.
2) Vrsta in obseg: sklop št. 5: kozmetika
Clinians.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): 4.000.000
SIT za tri leta.
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: 13. 1. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 430-335/2005
Ob-852/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Inšpektorata RS za notranje zadeve,
Upravnih enot RS in Ministrstva za obrambo, 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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izdelavo in
dobavo javnih listin, št. 430-335/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predmet javnega razpisa je izdelava in dobava javnih listin za potrebe triletnega ob
dobja. Podrobnejši opis in količine artiklov,
ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 3. 2. 2006.
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II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
2) Vrsta in obseg: listine z zaščitnimi
elementi.
Podrobnejši opis in količine (za potrebe
triletnega obdobja) bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
290,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka postopka:
3. 2. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
2) Vrsta in obseg: listine brez zaščitnih
elementov.
Podrobnejši opis in količine (za potrebe
triletnega obdobja) bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
45,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka postopka:
3. 2. 2006.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
2) Vrsta in obseg: testna vprašanja in
pole.
Podrobnejši opis in količine (za potrebe
triletnega obdobja) bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
25,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka postopka:
3. 2. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-335/2005.
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: 16. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve –
Policije, Inšpektorata RS za notranje
zadeve, Upravnih enot RS
in Ministrstva za obrambo

Gradnje
Ob-995/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Du-
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šan Verbovšek, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/426-58-60, faks
03/426-58-62, elektronska pošta: druzbene.dejavnosti@celje.si, internetni naslov:
www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija objekta Fakultete za logistiko na Mariborski cesti 7 v
Celju.
II.2) Kraj izvedbe: Mariborska cesta 7
v Celju.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: rekonstrukcija in adaptacija s spremembo namembnosti obstoječega poslovnega objekta na
Mariborski cesti 7 v Celju.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 350.000 in 400.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka
1. 5. 2006, začetka gradnje 10. 6. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 20. 9.
2010.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
rok plačila 90 dni po potrjeni situaciji.
II.9) Drugi podatki:
– rušenje obstoječih lahkih notranjih
sten,
– kompletna izvedba vseh instalacij,
– izvedba požarne varnosti za celoten
objekt na lokaciji Mariborska cesta 7 v Celju.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-5/2006-5000/DV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-996/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Dušan
Verbovšek, Trg celjskih knezov 9, Celje,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-58-60,
faks 03/426-58-62, elektronska pošta: druzbene.dejavnosti@celje.si, internetni naslov:
www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija in nadomestna
gradnja Osnovne šole Frana Kranjca na Polulah pri Celju.
II.2) Kraj izvedbe: Celje, Hrašovčeva ulica 1.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: adaptacija
in nadomestna gradnja Osnovne šole
Frana Kranjca na Polulah pri Celju.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 1,200.000 in 1,500.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
1. 5. 2006, začetka gradnje 10. 6. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 1. 9.
2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
rok plačila 90 dni po potrjeni situaciji.
II.9) Drugi podatki:
– rušenje in ravnanje z odpadki dela obstoječe osnovne šole,
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– novogradnja in adaptacija dela obstoječe osnovne šole in novogadnja telo
vadnice,
– novogradnja vrtca v sklopu osnovne
šole,
– zunanja ureditev osnovne šole in
vrtca.
IV.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-00003/2006-5000/DV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2006.
Mestna občina Celje

II.2.3) Kategorija storitve 14.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvajanje storitev varovanja oseb in premoženja v objektih po sklopih za potrebe
državnih organov v Ljubljani.
II.5) Drugi podatki: objava javnega razpisa bo predvidoma v februarju 2006, za
izvajanje storitev v predvidenem obdobju od
1. 4. 2006 do 31. 3. 2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: šifra dokumenta:
430-381/2005/27.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 12/1-2006
Ob-997/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branko Kumer, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks
01/478-43-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Šolski center Ptuj, kontaktna
oseba: Branko Kumer, Volkmerjeva c. 19,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-17-00, faks
02/787-17-11.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prenova in rekonstrukcija
objekta Učni center Vičava.
II.2) Kraj izvedbe: Ptuj.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): prenova in rekonstrukcija objekta
Učni center Vičava.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: prenova in
rekonstrukcija.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
322,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka
1. 2. 2006, začetka gradnje 1. 4. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 31. 8.
2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
Ministrstvo za šolstvo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-460/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN 04/06 VV; šifra
zadeve: 430-383/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPC 14.
II.2.3) Kategorija storitve 14.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih
prostorov v objektih po sklopih za potrebe državnih organov v Ljubljani.
II.5) Drugi podatki: objava javnega razpisa bo predvidoma v februarju 2006, za
izvajanje storitev v predvidenem obdobju od
1. 4. 2006 do 31. 3. 2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: šifra dokumenta:
430-383/2006/33.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Storitve
Ob-458/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN 05/06 VV; šifra
zadeve: 430-381/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPC 14.

Ob-716/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo: kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN 01/06 VV; šifra
zadeve: 430-382/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.33.22.00-9.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPC 14.
II.2.3) Kategorija storitve 14.
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II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvajanje storitev upravljanja, obratovanja
in vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih
sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnih zemljišč in garaž na objektih po
sklopih za potrebe državnih organov v
Ljubljani.
II.5) Drugi podatki: objava javnega razpisa bo predvidoma v februarju 2006, za
izvajanje storitev v predvidenem obdobju od
1. 4. 2006 do 31. 3. 2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: šifra dokumenta:
430-382/2005/26.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 23. 1. 2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 430-12/2006-2
Ob-833/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za dokumentacijo), vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86 (samo
za dokumentacijo), 01/471-23-48 (samo za
dokumentacijo), faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 367/2005-ODP - izvedba predhodnih, obdobnih, kontrolnih in
ciljanih zdravstvenih pregledov na lokacijah Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in
Postojna.
II.2.3) Kategorija storitve: 25.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: vrednost naročila je 191,500.000 SIT za leto
2006 in 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2006-2.
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: 16. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Naročnik Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
razveljavlja postopek javnega naročila za
dobavo blaga: sklop I: osteosintetski material, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
24 z dne 11. 3. 2005, Ob-6848/05.
Splošna bolnišnica
Novo mesto

Ob-835/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.2.3) Kategorija storitve: 7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
nadgradnja in vzdrževanje aplikativne
podpore izmenjave DDV podatkov med
državami članicami EU – VIES.
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pridobiti jo je mogoče do 23. 1. 2006 do
13. ure.
IV. 3.3) Roki za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006 do 13.
ure.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-678/06
Podaljšanje roka

Javni razpisi
Blago
Ob-297/06
Razveljavitev

Ob-709/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik JP Komunala d.o.o. Mozirje,
Praprotnikova 36, Mozirje, je na podlagi
76. in 77. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04) sprejel
odločitev o zavrnitvi obeh ponudb, prispelih
na javno naročilo »nakup tovornega vozila
za potrebe rednega vzdrževanja cest«, po
razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
106 z dne 25. 11. 2005, Ob-32829/05.
Naročnik je pri pregledu obeh ponudb
ocenil, da sta obe ponudbi glede na prvo
alinejo 14. točke navodila ponudnikom za
izdelavo ponudbe, nepravilni.
Naročnik bo pripravil nov razpis.
JP Komunala d.o.o. Mozirje
Št. 200-4/05-81
Ob-417/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu za ostali medicinski
potrošni material (št. 200-4/05-19), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 117 z dne
23. 12. 2005, Ob-35716/05, se popravijo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006 do 9.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2006
ob 11.30; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca”
Ob-463/06
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku
za dobavo medicinsko sanitetno potrošnega
materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala (JR-B), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 113 z dne 16. 12. 2005,
(Uradne objave, št. 112-113), Ob-35018/05,
se spremenita točki IV. 3.2) in IV. 3.3) in se
glasita:
IV. 3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

Naročnik, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana, obvešča vse potencialne ponudnike v okviru postopka oddaje javnega naročila za nabavo mikroskopa
visoke ločljivosti za prostorsko in časovno
upodabljanje sprememb v živih celicah s
fluofornimi indikatorji, JN-opr-4/05 Mikroskop L-12 (objava v Uradnem listu RS, št.
112-113 z dne 16. 12. 2005, Ob-35426/05),
da je podaljšal rok za oddajo 6 slik (skupaj
z vsemi izjavami in navedbami, za katere je
v razpisni dokumentaciji določeno, da jih je
potrebno priložiti k slikam), ki jih bo ponudnik izdelal s snemanjem vzorcev, ki jih je
potencialnim ponudnikom izročil naročnik, in
sicer do dne 3. 2. 2006 do 9. ure. Naročnik
bo odprl vse prispele ovojnice s slikami na
javnem odpiranju, dne 3. 2. 2006, ob 9.30.
Rok za oddajo ostalega dela ponudbe
ostaja nespremenjen. Prav tako ostaja za
ostali del ponudbe (razen slik) nespremenjen čas odpiranja, ki ga je naročnik določil v
razpisni dokumentaciji in v objavi razpisa.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 4142-525/2005

Ob-462/06

Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo opreme za novo osnovno šolo v Kopru
(objavljen v Uradnem listu RS, št. 121 z dne
30. 12. 2005, Ob-36681/05), in sicer:
– pogoj naveden v točki III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila,
– spreminjamo z naslednjo vsebino:
Reference ponudnika:
Ponudnik mora predložiti reference:
a) da je bil v zadnjih treh letih pozitivno
ocenjen pri dobavi opreme dveh šol (ne
nujno javnega naročila), ki sta po vsebini podobna razpisanemu in v višini: ena najmanj
70,000.000 SIT, druga najmanj 100,000.000
SITin
b) da je bil v zadnjih treh letih pozitivno
ocenjen pri dobavi opreme dveh telovadnic
ali športnih dvoran (ne nujno javnega naročila), ki sta po vsebini podobna razpisanemu in v višini: ena najmanj 50,000.000 SIT
in druga najmanj 80,000.000 SIT.
Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj
za eno dobavo opreme šole in eno dobavo opreme telovadnice (ostali dve dobavi
sta lahko ocenjeni z oceno »dobro«).
Mestna občina Koper
Ob-853/06
Popravek
V javnem razpisu za nabavo različne
laboratorijske in CAD/CAM programske
opreme s ciljem nadgradnje obstoječega
laboratorija zavoda IRCUO, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37896/05, se uradno ime, ki se pojavlja
v razpisu: IRCOU, pravilno glasi IRCUO.
Zavod IRCUO Industrijsko razvojni
center za usnjarsko
in obutveno industrijo
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Št. 8/06
Ob-227/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Jože Blazinšek, univ. dipl. ek., Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/543-45-22, faks 03/544-13-56, elektronska pošta: joze.blazinsek@zd-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JZ Zdravstveni dom Celje,
kontaktna oseba: Jože Blazinšek, univ. dipl.
ek., Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/543-45-22, faks 03/544-13-56, elektronska pošta: Joze.blazinsek@zd-celje.si,
jozica.novak@zd-celje.si,
branko.kespert@zd-celje.si, podrobnejša navodila so podana v razpisni dokumentaciji.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JZ Zdravstveni dom Celje,
kontaktna oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/543-45-20, faks 03/544-13-56, elektronska pošta: nada.martincic@zd-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Nada
Martinčič, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/543-45-20, faks 03/544-13-56,
elektronska pošta: Nada.martincic@zd-celje.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: 1-JN/06-001.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava reševalnega vozila za JZ Zdravstveni dom
Celje; tehnične značilnosti oziroma podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje. (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: reševalno vozilo – 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 1. 2006, konec 12. 6.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe,
– ponudnik mora v ponudbi priložiti lastno menico za resnost ponudbe, bianco
podpisano in s pečatom, z menično izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti brez
protesta,
– 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih naročilih
ZJN-1 – 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 je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ponudnikovi vodilni delavci v preteklih treh letih pred objavo naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
4. izjava ponudnika, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali sodne preiskave, in da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. potrdilo, da je ponudnik vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov;
7. dokazilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek;
8. dokazilo pristojnega davčnega organa RS o poravnanih davkih, prispevkih in
drugih obveznih dajatvah ali poslovnih obveznostih;
9. izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje sklenitev pogodbe;
10. izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
(Opomba: podrobnejše zahteve glede
predložitve dokazil so podane v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednja dokazila:
11. Obrazec BON-1/P za leto 2004, ki ga
izda Agencija za javnopravne evidence in
storitve, 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);
12. potrdilo o poslovanju na transakcijskem računu ponudnika pri njegovi poslovni banki, iz katerega bo razviden promet v
zadnjih šestih mesecev – solventnost ponudnika in
13. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel evidentiranih neporavnanih obveznosti in da transakcijski računi v preteklih 6
mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
14. reference ponudnika;
15. izjava o ponujenem garancijskem
roku.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:

1. ceno,
2. reference ponudnika,
3. dolžino garancijske dobe za vgradno
opremo (medicinsko in drugo vgradno opremo) in na kvaliteto preureditve vozil,
4. plačilne pogoje.
(Opomba: podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva objave v Ur. l. RS osebno v tajništvu
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, pri Nadi Martinčič, tel.
03/543-45-20, faks 03/544-13-56, ali pa mu
jo bo naročnik na zahtevo izročil po pošti.
K zahtevku za izročitev razpisne dokumentacije je potrebno priložiti:
– davčno številko;
– potrdilo o vplačilu na TRR 01211 –
6030279633.
Zahtevek za izročitev razpisne dokumentacije pošljete na faks 03/544-13-56.
(Opomba: obrazec Zahtevek za izročitev
razpisne dokumentacije je mogoče pridobiti
pri naročniku).
Cena: 15.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 9. 5. 2006 in/ali 90
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006
ob 12. uri, JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, sejna soba – trakt
A, I. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2006.
JZ Zdravstveni dom Celje
Ob-233/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izbiro dobavitelja za
dobavo zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo za obdobje od junija 2006 do junija
2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: poslovne
enote naročnika (Ljubljana, Borovnica, Cerk
nica, Dobrepolje, Grosuplje, Idrija, Ivančna
gorica, Logatec, Medvode, Stari trg, Velike
Lašče, Vnanje Gorice, Vrhnika).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsa v
Republiki Sloveniji registrirana zdravila in
tudi vsa nova zdravila ter blago za nadaljnjo prodajo – natančno opredeljeno razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
31. 5. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost prijave v
višini 12 mio SIT;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 60 mio SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 60 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
zahtevano dokazilo: potrdilo Agencije RS
za zdravila in medicinske pripomočke: dovoljenje za promet z zdravili na debelo;
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;
zahtevani dokazili:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da udeleženec ni bil pravnomočno
obsojen;
– lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. da ni zoper udeleženca 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;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. da je poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve določene z zakonom;
zahtevano dokazilo: potrdilo pristojne izpostave davčnega urada, da ima udeleženec poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
zahtevano dokazilo: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da udeleženec ni
vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da udeleženec v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa;
zahtevano dokazilo: obrazec BON-1P, ki
ne sme biti starejši od 30 dni oziroma samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnjih šest
zaključenih mesecev pred oddajo prijave;
8. da ima udeleženec v zadnjih treh letih
prihodke vsaj v višini 4 mrd letno;

zahtevano dokazilo: obrazec BON-1P s
podatki za leto 2004; samostojni podjetniki
obrazec BON 1/SP oziroma bilanco stanja in
bilanco uspeha za leto 2004, 2003 in 2002,
potrjeno s strani pristojne davčne uprave;
9. da bo za resnost prijave predložil bančno garancijo v višini 12 mio SIT;
zahtevano dokazilo: bančna garancija:
10. da je v zadnjih 3 letih dobavljal lekarnam zdravila in blago za nadaljnjo prodajo v
vrednosti vsaj 4 mrd SIT letno;
zahtevano dokazilo: izjava;
11. da bo oblikoval cene v skladu s Pravilnikom o merilih za oblikovanje cen zdravil
na debelo in o načinu obveščanja o cenah
zdravil na debelo (Ur. l. RS, št. 69/05) s
spremembami in dopolnitvami;
zahtevano dokazilo: izjava;
12. da bo naročnika skladno z določili
12. člena Navodil za izdelavo ponudbe za
predmetni javni razpis obveščal o vseh spremembah cen;
zahtevano dokazilo: izjava;
13. da nudi 30-dnevni plačilni rok;
zahtevano dokazilo: izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
14. da ima zadostne strokovne kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo dobave zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo.
Naročnik si pridržuje pravico ogleda;
zahtevano dokazilo: izjava;
15. da ponuja celoten asortiman zdravil
in blaga za nadaljnjo prodajo, ki je predmet
razpisa in tudi vsa nova zdravila, ki bodo
prišla na slovenski trg;
zahtevano dokazilo: izjava;
16. da bo imel vedno na zalogi najmanj
95% asortimana zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo, ki so predmet razpisa in tudi
vsa nova zdravila, ki bodo prišla na slovenski trg;
zahtevano dokazilo: izjava;
17. da bo naročena zdravila in blago za
nadaljnjo prodajo dobavljal sukcesivno in
sicer: v 2 urah po naročilu v enote zavoda
na lokacijah v Ljubljani in v 3 urah v enote
zavoda na lokacijah izven Ljubljane oziroma
tudi v vse novo odprte enote zavoda;
zahtevano dokazilo: izjava;
18. da nudi dostavo zdravil in blaga na
nadaljnjo prodajo večkrat na dan – tudi popoldan, v dežurni lekarni tudi v soboto in
med prazniki, če je to potrebno;
zahtevano dokazilo: izjava;
19. da bo dostava fco poslovna enota
– razloženo po seznamu lokacij;
zahtevano dokazilo: izjava;
20. da se strinja, da zaradi spremenjenih
okoliščin, na katere naročnik nima vpliva, leta lahko spremeni v razpisu navedene količine zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo;
zahtevano dokazilo: izjava;
21. da je sposoben priskrbeti vsa dosegljiva zdravila registrirana v Sloveniji in
vsa nova zdravila, tako, da ga pacient dobi
najkasneje v 24 urah;
zahtevano dokazilo: izjava;
22. da zagotavlja kontrolo kakovosti v
smislu veljavnih predpisov in dobre distribucijske prakse;
zahtevano dokazilo: izjava;
23. da bo zagotavljal dobavo blaga, ki je
predmet razpisa, z rokom uporabe najmanj
50% celokupnega roka uporabe oziroma s
krajšim rokom uporabe s predhodno privolitvijo naročnika in možnostjo vrnitve neprodanih zdravil s kratkim rokom uporabe;
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zahtevano dokazilo: izjava;
24. da lahko naročnik vrne zdravila s pretečenim rokom, ki jih je ponudnik dobavil;
zahtevano dokazilo: izjava;
25. da nudi možnost elektronskega naročanja;
zahtevano dokazilo: izjava;
26. da ima sklenjene pogodbe s proizvajalci in uvozniki zdravil ter blaga za nadaljnjo
prodajo;
zahtevano dokazilo: izjava;
27. da ni dal zavajajočih podatkov;
zahtevano dokazilo: izjava;
28. da sprejema razpisne pogoje;
zahtevano dokazilo: izjava.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 2005 240-236622 z dne
14. 12. 2005 Ted.publications; Ur. l. RS, št.
112-113 z dne 16. 12. 2005, Ob-35067/05.
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije na račun naročnika
št. 01261-6030275049.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 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: prva faza: ni javnega odpiranja.
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: 11. 1. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 2/06
Ob-284/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šalek, kontaktna oseba: Zora
Grilec, tel. 03/898-33-68, e-mail: projekt7.
oscemp@guest.arnes.si, Šalek 87, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/898-13-00, faks
03/898-13-10, elektronska pošta: Racunovodstvo1-oscesa@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Šalek,
Šalek 87, Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
25,000.000 SIT letno za vse sklope:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso in mesni izdelki,
3. sklop: perutnina in izdelki iz perut.mesa in jajca,
4. sklop: ribe in konzervirane ribe,
5. sklop: olja, margarine in maščobni izdelki,
6. sklop: sveža zelenjava in sadje,
7. sklop: zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sklop: sadni sokovi, nektarji in sirupi,
9. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine,
10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa,
11. sklop: kruh in pečeno pekovsko pecivo,
12. sklop: slaščičarski izdelki, keksi in
torte,
13. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: 1. 3. 2006, konec:
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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 merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 2006.
Cena: 12.000 SIT (20% DDV vštet v
ceno).
Pogoji in način vplačila: virmansko, TRR:
01333-6030685323.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik, v katerem mora biti sestavljena ponudba za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 14. uri; Osnovna šola Šalek, Šalek 87,
Velenje.
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 primerno: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
OŠ Šalek Velenje
Št. 7
Ob-318/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gimnazija Ljubljana Šiška, kontaktna oseba: Brigita Rajič, tel. 01/500-78-21 (od 10.
do 12. ure), Aljaževa 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/500-78-02, 01/500-78-22,
faks 01/500-78-20, elektronska pošta: Brigita.rajic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 15. 3.
2006 do 30. 6. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gimnazija Ljubljana Šiška,
Aljaževa 32, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki: sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: kefir;
sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri;
sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi
in deserti; sklop: sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso;
sklop: telečje meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: mesnine; sklop: salame; sklop:
perutninske mesnine in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: sveže ribe; sklop: zamrznjene
ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: sok s 100% sadno maso; sklop: ostale sadne pijače; sklop:
sokovi v 2 dcl embalaži; sklop: sirupi; sklop:
sadno žitne rezine; sklop: vode;

9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kaše;
sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop: polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe
in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: zavitki
in deserti; sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko
pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: sklop:
pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje, štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop:
ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo; sklop: keksi; sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte; sklop:
slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega
testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: kakavove kreme; sklop: čaji; sklop:
razni praški; sklop: kisi; sklop: med; sklop:
začimbe; sklop: dodatki jedem; sklop: instant juhe; sklop: ostala živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2006 in/ali konec
30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 30. 4. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 2. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01100-6030694412, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Gimnazija Ljubljana
Šiška, Aljaževa 32, 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: do 30. 4. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 10. 2. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih
Gimnazije Ljubljana Šiška, Aljaževa 32,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Gimnazija Ljubljana Šiška
Št. 9/06
Ob-412/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Danile Kumar, kontaktna oseba: Obranovič Dragica, tel. 01/563-68-35,
Godeževa 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-68-35, faks 01/568-41-05, elektronska pošta: group2.osljdk@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 15. 3.
2006 do 30. 6. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Danile
Kumar, Godeževa 11, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino oziroma posamezni sklop v okviru skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:

1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki:
sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: probiotični izdelki; sklop: kefir; sklop: smetana, skuta
in maslo; sklop: siri; sklop: mlečni namazi;
sklop: mlečni pudingi in deserti; sklop: sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso,
sklop: telečje meso; sklop: izdelki iz svežega mletega mesa; sklop: perutninsko meso;
sklop: kunčje meso; sklop: mesnine; sklop:
salame; sklop: perutninske mesnine in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: sveže ribe; sklop: zamrznjene
ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: zamrznjeno sadje; sklop: marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: sok s 100% sadno maso; sklop: ostale sadne pijače; sklop:
sokovi v 2 dcl embalaži; sklop: sirupi; sklop:
sadno žitne rezine; sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kaše;
sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop: polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe
in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: zavitki
in deserti; sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko
pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: sklop:
pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje, štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop:
ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo; sklop: keksi; sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte; sklop:
slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega
testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: kakavove kreme; sklop: čaji; sklop:
razni praški; sklop: kisi, sklop: med; sklop:
začimbe; sklop: dodatki jedem; sklop: instant juhe; sklop: ostala živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2006 in/ali konec
30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 30. 4. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) 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 spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 2. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Dragici
Obranovič, vodji šolske prehrane pri naročniku, do dneva in ure, predvidene za oddajo
ponudb.
Cena: 18.0000 SIT – v ceno je že vključen 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030662176, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Danile
Kumar, Godeževa 11, 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: do 30. 4. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 13. 2. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Osnovna šola Danile Kumar, Godeževa 11, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Osnovna šola Danile Kumar
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Ob-414/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Poljane, kontaktna oseba:
Jelka Bertoša, Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-08-430, faks
01/23-08-443, elektronska pošta: o-poljane.lj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 15. 3.
2006 do 30. 6. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Poljane,
Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki:
sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri; sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi in deserti;
sklop: sladoledi; sklop: probiotični fermentirani mlečni napitki;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso;
sklop: telečje meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: mesnine; sklop: salame; sklop:
perutninske mesnine in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: zamrznjene ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: sok s 100% sadno maso; sklop: ostale sadne pijače; sklop:
sokovi v 2 dcl embalaži; sklop: sirupi; sklop:
sadno žitne rezine; sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: kaše; sklop: kosmiči; sklop: testenine;
sklop: polnjene testenine;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: zavitki in deserti; sklop: polpeti;
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11. skupina živil – kruh, pekovsko
pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: sklop:
pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje, štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop:
ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo; sklop: keksi; sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte; sklop:
slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega
testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki; sklop:
čaji; sklop: razni praški; sklop: kisi, sklop:
med; sklop: začimbe; sklop: dodatki jedem;
sklop: instant juhe; sklop: ostala živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2006 in/ali konec
30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 30. 4. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.

01261-6030661109 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Poljane,
Zemljemerska 7, 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: do 30. 4. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 2. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v prostorih Osnovne
šole Poljane, Zemljemerska 7, 1000 Ljub
ljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Osnovna šola Poljane
Ob-427/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Vlado Turičnik, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/882-34-00, faks 02/882-34-11, elektronska pošta: v.turicnik@sb-sg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material – 3 sklopi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, skladišče.
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: pisarniški material:
– sklop A: splošni pisarniški material,
– sklop B: predpisani obrazci,
– sklop C: potrošni računalniški material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 leto – od 1. 4. 2006 do 31. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje:
– za resnost ponudbe: menica »brez protesta« v višini 500.000 SIT,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: finančno zavarovanje definirano v
razpisni dokumentaciji.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
točke: 1., 2. in 3. ter četrti odstavek, točke:
1., 2. in 3.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42.a
člen, prvi odstavek, točka 1.: BON-1/P.
Podrobnosti 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: 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu (02/882-34-11) s pripisom točnega naslova in davčne številke za pošiljanje
RD po pošti ali tudi elektronsko (e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2006
ob 11. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-428/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Vlado Turičnik, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/882-34-00, faks
02/882-34-11, elektronska pošta: v.turicnik@
sb-sg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano – 12 sklopov.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, skladišče.
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:
živila in material za prehrano:
– sklop A: mleko in mlečni izdelki,
– sklop B/a: sveže sadje,
– sklop B/b: zelenjava in kmetijski pridelki,
– sklop C: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop D: mlevski izdelki in testenine,
– sklop E: jajca,
– sklop F/a: sveže meso,
– sklop F/b: ribe in morski sadeži,
– sklop F/c: izdelki iz mesa,
– sklop F/d: perutnina,
– sklop G: zmrznjena živila,
– sklop H: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 leto – od 1. 4. 2006 do 31. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje:
– za resnost ponudbe: bančna garancija
ali menica (podrobnosti v razpisni dokumentaciji),
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: finančno zavarovanje definirano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
točke: 1., 2. in 3. ter četrti odstavek, točke:
1., 2. in 3.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42.a
člen, prvi odstavek, točka 1.: BON-1/P.
Podrobnosti 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: 2/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu (02/882-34-11) s pripisom točnega naslova in davčne številke za pošiljanje
RD po pošti ali tudi elektronsko (e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2006
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-435/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komerc. 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.1.2) 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: RTV 001/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: razširitev avdio/video preklopnika
PRO-BEL SIRIUS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.54.10.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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
001/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 001/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
001/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 001/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 2. 2006.
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Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
pa bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. (1) 475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 001/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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 30. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2. 2006
ob 10. uri, mala sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 01-02/2006
Ob-440/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Kristina Mejač, Cesta m. Tita 51, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20, elektronska pošta: info@jekoin.si, internetni naslov: www.jeko-in.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: V/01-JR-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Žirovnica in Občina Jesenice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
električne energije v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in konec 28. 2.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica s pooblastilom za izpolnitev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: porabljeno električno energijo bo naročnik plačeval mesečno na podlagi dejanskih odčitkov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
števcev za vsa odjemna mesta. Rok plačila
ne sme biti krajši od 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– potrdilo, da ima ponudnik potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti, na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zadostnih kadrovskih in tehničnih kapacitetah za izvedbo storitev,
– izjava, da ponudbena cena zajema vse
stroški, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila,
– izjava, da bo pridobil in izpeljal postopek za sklenitev pogodb o dostopu do električnega omrežja za vsa odjemna mesta v
imenu naročnika javnega naročila,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon (EZ, Ur. l. RS,
št. 51/04) in podzakonski predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: V/01-JR-02/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 5.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
št. 07000-0000492171 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, sklicevanje na številko 500.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 2. 2006 ali 21 dni
od odposlanja obvestila; do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 6. 2006 in/ali 140 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2. 2006
ob 12.30; prostori podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, Titova 51, Jesenice.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 430-4/2006
Ob-449/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za šport Jesenice, kontaktna oseba:
Zoran Kramar, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/585-46-60, faks
04/586-33-65, elektronska pošta: sportjesenice@g-kabel.si, internetni naslov:
www.zsport-jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Asna Stošič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Aleksandra Potočnik, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-75,
faks 04/586-92-16, elektronska pošta: sandra.potocnik@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava rabljenega teptalnega stroja za
potrebe delovanja smučišča v Španovem
vrhu nad Jesenicami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Smučišče Španov vrh
Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komad rabljenega teptalnega stroja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek do 30. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
in sicer predložitev bianco menice skupaj z
menično izjavo in pooblastilom za unovčenje menice.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da takšno dovoljenje z zakonom ni predpisano,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
radi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, v skladu
s predpisi s predpisi,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo,
– dobavni rok za ponujeni teptalni stroj
ne sme biti daljši od 10 dni od dneva veljavnosti pogodbe.
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.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 5.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko
18 75400-7130007-43000406.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 5. 2006 in/ali 70 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006 ob
13. uri, sejna soba Občine Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Občina Jesenice
Ob-454/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: mag.
Dušan Lužar, Ulica Stare pravde 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20, faks
01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža opreme za
poslovno enoto Lekarna Šentvid.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lekarna Šentvid, Prušnikova 45, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz tehnične specifikacije – popisa del, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 4. 2006 in/ali konec
28. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za resnost ponudbe: menica z menično
izjavo v višini 10% vrednosti ponudbenega
predračuna;
– za dobro izvedbo posla in odpravo napak: menica z menično izjavo v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence;
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;
zahtevani dokazili:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da udeleženec ni bil pravnomočno
obsojen;
– lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (Obrazec v
razpisni dokumentaciji);
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. da je poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve določene z zakonom;
zahtevano dokazilo: potrdilo pristojne izpostave davčnega urada, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
zahtevano dokazilo: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa;
zahtevano dokazilo: obrazec BON-1P, ki
ne sme biti starejši od 30 dni oziroma samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnjih šest
zaključenih mesecev pred oddajo prijave;
8. da ponudnik nudi 60-dnevni plačilni
rok;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
9. da ponudnik nudi 2-letni garancijski
rok;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
10. da ima poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev in da v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenih razmerij zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
11. da ima ponudnik zadostne kadrovske
in tehnične kapacitete za izvedbo storitev, ki
so predmet javnega naročila;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
12. izjava, da ponudnik zagotavlja izvedbo vseh del najkasneje do 28. 4. 2006;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji);
13. da ponudnik sprejema vse pogoje
iz razpisa;
zahtevano dokazilo: izjava (obrazec v
razpisni dokumentaciji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. 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.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila pred prevzemom
razpisne dokumentacije na račun naročnika
št. 01261-6030275049.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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 20. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika, ki se izkažejo s pooblastilom za
sodelovanje na javnem razpisu.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2006
ob 12. uri; Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-635/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Hajdina, kontaktna ose-
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ba: Klavdija Kolarič, Spodnja Hajdina 24,
2251 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-12-60, faks
02/788-12-61, elektronska pošta: o-hajdina.mb@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 1/2006/.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1, I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Hajdina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. južno in domače sadje, sveža zelenjava,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso,
5. mesni izdelki,
6. zamrznjena prehrana,
7. sokovi in sirupi,
8. razni prehrambeni izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 1 mio SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost ponudbe presega
10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe. Kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
– da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan;
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga;
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
– da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 2. 2. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa: 01359-6030651748 – UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 2. 2006 do 10. ure;
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 6. 2. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
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: SIB d.o.o., Darja Čerič, tel. 02/473-01-71, 041/323-084.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 13. 1. 2006.
Osnovna šola Hajdina
Ob-654/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Dobrepolje, Videm 80, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-78,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-78,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
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: JR 264.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup prehrambenega blaga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago po sklopih: meso – perutnina – kruh in pekovski izdelki – mleko in
mlečni izdelki – ostalo prehrambeno blago.
Skupna predvidena vrednost je 24 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. februarja 2006.
Cena: 12.500 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. februar 2006 ali
do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 24. februar 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2006.
OŠ Dobrepolje
Ob-655/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2,
6230 Postojna, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-78,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-78,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta:
miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 263.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena letna količina je 115.000 lit.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. februarja 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. februar 2006 do
12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. februar
2006 ob 12.05; ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2006.
Šolski center Postojna
Ob-669/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna ose-

ba: Renata Vadnjal, Ferrarska 9, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava pisarniškega in računalniškega
materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Okrožno in Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper, Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 8, Koper,
Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1,
Piran, Okrajno sodišče v Piranu, Trg Etbina
Kristana 1, Izola, Okrajno sodišče v Piranu,
Obala 55, Portorož, Okrajno sodišče v Ilirski
Bistrici, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Bazoviška 22,
Ilirska Bistrica, Okrajno sodišče v Sežani,
Kosovelova 1, Sežana, Okrajno sodišče v
Postojni, Jenkova 3, Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: nabava pisarniškega materiala.
3) Obseg ali količina: popis artiklov v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: nabava računalniškega
materiala.
3) Obseg ali količina: popis artiklov v
razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popis
artiklov v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006, konec 31. 3.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: Bon 1/P.
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,
– dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
naročnika št. 01100-637-0421683 ob dvigu
razpisne dokumentacije dostaviti potrdilo o
plačilu.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2006 do 9.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe lahko podajo
osebe s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2006
ob 10. uri; Koper, Ferrarska ulica 9, soba
325/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
Ob-670/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Aleš
Vrečko, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-57-72, faks 03/426-57-74,
elektronska pošta: ales.vrecko@celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 08305-3/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala za potrebe Mestne uprave mestne občine Celje,
krajevnih skupnosti in mestnih četrti v
letu 2006 in 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje, navedene v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje 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 ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi, kjer ima svoj sedež, ali
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da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe potrdilo Agencije RS
za javnopravne evidence in storitve – BON1
in BON2;
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiran svoj račun več,
kot 15 dni skupaj;
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
(reference).
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: 10.000 SIT.
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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2007
ob 10. uri; Mestna občina Celje, Trg Celjskih
knezov 9, Celje, Oddelek za splošne zadeve, drugo nadstropje, soba št. 103.
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: 11. 1. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-691/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ICES-Izobraževalni center energetskega
sistema, kontaktna oseba: mag. Matej Strahovnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-26-31, faks 01/474-26-32,
elektronska pošta: matej.strahovnik@ices.si,
internetni naslov: http://www.ices.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– LOT 1: izobraževalni informacijski
sistem za e-učenje s prilagoditvami za
projekt Phare 2003;
– LOT 2: osebni računalniki, digitalni
fotoaparat; LCD projektor;
– LOT 3: pisarniški stoli.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– LOT 1: izobraževalni informacijski sistem za e-učenje s prilagoditvami za projekt
Phare 2003 (2 kom);
– LOT 2: osebni računalniki (30 kom.),
digitalni fotoaparat (1 kom.); LCD projektor
(2 kom.);
– LOT 3: pisarniški stol (18 kom.);
skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 27. 2. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo bo
v enkratnem znesku in v roku 45 dni od prejema računa v duplikatu, potrdila začasnega prejema blaga ter, po potrebi, originala
bančne garancije za 10% celotnega zneska
za čas garancijskega obdobja in v skladu s
Splošnimi pogoji (členi 26. do 28.) oziroma
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu s Priročnikom
za donacije in postopke javnega naročanja pri predpristopnih inštrumentih (GGAPPI), ki se nahajajo na spletni strani:
http//www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm#3.
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali potrdilo iz
seznama samostojnih podjetnikov, skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 026/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 2. 2006 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, do 14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 2. 2006
ob 15. uri; Elektro-Slovenija, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana (tajništvo ICES-a, II. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
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: Nacionalni program
Phare 2003 – Ekonomska in socialna kohezija Donacijska shema »Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih«.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
ICES-Izobraževalni center
energetskega sistema
Št. 430-2/2006
Ob-718/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Uroš Ostrež, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-36-42, faks 01/478-35-44, elektronska pošta: uros.ostrez@gov.si, natasa.jancar-rovan@govi.si, www.mg-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: 430-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala po treh
sklopih, in sicer: 1. sklop – fotokopirni
papir, 2. sklop – tonerji, kartuše, črnila, 3.
sklop – drug pisarniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana: Kotnikova ulica 5, Dunajska cesta 48, Dunajska cesta
47, Kotnikova ulica 28, Vilharjeva ulica 33,
Stegne 7; Maribor: Trubarjeva ulica 11, Vetrinjska ulica 2, Ulica heroja Tomšiča 2; Celje: Krekov trg 9; Novo mesto: Kočevarjeva
ulica 1, Murska Sobota: Kardoševa ulica 2;
Koper: Trg Brolo 12; Sežana: Partizanska
cesta 4; Nova Gorica: Trg Edvarda Kardelja
1; Kranj: Slovenski trg 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: dobava fotokopirnega
papirja.
3) Obseg ali količina: trije tipi fotokopirnega papirja, ki morajo ustrezati zahtevanim
standardom.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: dobava tonerjev, kartuš
in črnil.
3) Obseg ali količina: 92 različnih tonerjev, kartuš in črnil.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: dobava drugega pisarniškega materiala (zvezki, bloki, nalepke,
kuverte, registratorji, mape, pisala itd.).
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3) Obseg ali količina: 251 različnih artiklov pisarniškega materiala.
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: 346
različnih artiklov pisarniškega materiala (vsi
trije sklopi skupaj).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati še najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb oziroma toliko, kolikor je
veljavna ponudba;
2. izjava banke, da bo ponudnik, v primeru, da bo pogodbena vrednost brez DDV
presegala 30,000.000 SIT, brez zadržkov
in skladno s poslovno politiko banke dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene
vrednosti, ki mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je trideseti dan od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
je treba priložiti pogodbo o skupni izvedbi
naročila. Udeležba podizvajalcev na tem
javnem razpisu ni dovoljena.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, ki ga izda AJPES. V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. V primeru skupne ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec skupine posamično;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda AJPES. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto
2004, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračun-

sko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb;
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
ki ga izda davčni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Potrdilo je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni ponudniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da nudi rok dobave največ 72 ur od
prejema naročila;
2. izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da nudi rok za rešitev reklamacije največ 5 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji;
3. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
5. izjava ponudnika o dobavi blaga na
naročnikove lokacije;
6. izjava ponudnika o stalni zalogi ponujenih artiklov;
7. izjava ponudnik, da ni vključen na
seznam poslovnih subjektov s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/05) naročnik
ne sme poslovati;
8. izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
9. veljaven cenik prodajnih artiklov;
10. vzorca fotokopirnega papirja A4 in
A3 pod zaporednima številkama 1 in 2 iz
Obrazca 13 – Ponudbeni predračun;
11. tehnična specifikacija proizvajalca
papirja za fotokopirni papir A4 in A3, ki mora
ustrezati zahtevanim standardom. Navedeno mora biti priloženo vzorcu in v ponudbeni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
Primerjala se bo skupna cena iz ponudbenega predračuna za vsak sklop posebej
med posameznimi ponudbami. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo
enako pogodbeno ceno, bo naročnik pri izboru upošteval rok za rešitev reklamacije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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Ponudniki, ki želijo prevzeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
odgovorna oseba),
– potrdilo o registraciji.
Pridobiti ju je mogoče do 22. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 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 predstavniki ponudnikov, ki
morajo pred pričetkom odpiranja predložiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2006
ob 13. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana, velika sejna soba II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled in dvig razpisne dokumentacije,
in sicer od 9. do 12. ure, razen v dneh, ko
državni organi ne delajo, na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova ulica 5, 3. nadstropje, Generalni
sekretariat, Uroš Ostrež.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-824/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Milan Vran, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-410,
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: barve in premazi za tirna
vozila 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
barve in premazi za tirna vozila; barve
po RAL, tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: SŽ-CD Dobova, Ul. 15. april 23, Dobova.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
30000 L barva vagonska II. premaz RAL
8015,
5000 L barva vagonska temeljna,
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1400 L barva siva RAL 7030,
500 L barva olivno siva RAL 7002,
420 L barva črna RAL 9005,
130 L barva zelena RAL 6021,
150 L barva srebrna RAL 9006,
150 L barva bela za pisavo RAL 9010,
140 L barva rumena RAL 1003,
110 L barva rdeča RAL 3020,
6000 L razredčilo.
Opomba: možnost odstopanja količine
+/- 30%.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
30. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija 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 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 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:
1. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za izvedbo posla s tehnološkega vidika.
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 (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1, cena,
2. rok plačila,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 2. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
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Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
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: 23. 2. 2006 ali 36
dni od odposlanja obvestila, do 12. ure v
tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2006
ob 9. 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: 16. 1. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 4/06
Ob-834/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko
in fiziko, kontaktna oseba: Matija Lokar, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-66-73, faks 01/251-72-81, elektronska pošta: Matija.lokar@fmf.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za matematiko in fiziko, kontaktna oseba:
Katarina Nemanič, Jadranska 19, 4000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-65-19, faks
01/251-72-81, elektronska pošta: Katarina.nemanic@fmf.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, kontaktna oseba: Katarina Nemanič,
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/476-65-19, elektronska pošta: Katarina.nemanic@fmf.uni-lj.si.
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: 1/06JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in garancijsko vzdrževanje standardne in specifično-raziskovalne računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Jadranska 21, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in garancijsko vzdrževanje standardne
in specifično-raziskovalne računalniške
opreme.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma aprila 2006
in/ali konec aprila 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 42.
in 46. členu Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za gospodarske družbe (pravne družbe):
– originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe).
Za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– originalno potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani DURS
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe).
Originalno potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati na osnovi
sodne ali druge prisilne odločbe. Potrdilo
izda okrožno sodišče.
Potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Originalno potrdilo, da ponudniku v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna
sodba. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
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 oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o finančni – poslovni sposobnosti, in sicer ponudnik priloži naslednje listine:
Za gospodarske družbe:
– obrazec BON-1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za poslovno leto
2004,
– obrazec BON 2 ali izjavo vseh bank pri
katerih ima odprt transakcijski račun (TRR),
ki mora vsebovati podatke, zahtevane iz
pogojev ter izjava podpisana od odgovornih
oseb družbe, da ima TRR odprt samo pri
navedenih bankah, ki so dale izjavo.
Obrazca BON-1/P in BON 2 ne smeta biti
starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Enako velja za izjave bank.
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
Za samostojne podjetnike:
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS,
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– mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih,
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki ga izda DURS.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje:
Seznam opravljenih dobav blaga iz naslova razpisanih del v obdobju 2003, 2004
in 2005 (Razpisni obrazec št. 4):
– oprema vsaj 2 javnih objektov v vrednosti nad 50 mio SIT (brez DDV) ali oprema vsaj 4 javnih objektov v vrednosti nad 20
do 40 mio SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena dokazila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec
4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen.
Seznam zaposlenih strokovnjakov (Razpisni obrazec št. 5), ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe, in sicer: odgovorni vodja
razpisanih del.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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.
Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti: UL, FMF Jadranska 19, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Katarina Nemanič, tel. 476-65-19. Pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo lahko zahteva ponudnik na tel. št. 01/476-66-73, e-mailu: matija.lokar@fmf.uni-lj.si ali po pošti na naslov:
UL, FMF, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, z
oznako »Vprašanja v zvezi z javnim naročilom št. 1/06JN«.
Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
dneva objave v Uradnem listu RS med 9. in
12. uro, po predhodni telefonski najavi do
konca oddaje razpisa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2006 do 11.
ure, na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 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: 14 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2006
ob 12. uri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Matematiko in fiziko, Jadranska 19,
1000 Ljubljana, v Seminarski sobi 414 v IV.
nadstropju.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za matematiko in fiziko
Ob-838/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., kontaktna
oseba: mag. Zoran Perše, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-67-00, faks 01/474-67-47, elektronska pošta: jnvv.tiskanje@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalskadruzba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-12/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskanje gradiv in dokumentov za potrebe
pokojninskih skladov v upravljanju Kapitalske družbe, d.d. v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 35,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet naročila, in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Pri
naročilu je dovoljena skupna ponudba več
pogodbenih partnerjev ter ponudba s podizvajalci. Ponudniki morajo ponuditi storitve,
ki so predmet naročila, v celoti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti predmeta
naročila, ki ne sme biti starejše od 60 dni od
datuma oddaje ponudbe – izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom,
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen,
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
KAD/JNVV-12/2005-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 2. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 15. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, se
morajo naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2006
ob 10. uri, sedež naročnika, II. etaža, konferenčna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-842/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, faks
05/714-20-29, elektronska pošta: dsoilbpd@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: naslov isti kot pod točko I.1, kontaktna oseba: Marjan Blokar,
05/710-03-40, od 8. do 11. ure, elektronska
pošta: kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom starejših občanov Ilirska
Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska
Bistrica, tajništvo, tel. 05/714-12-44, faks
05/714-20-29, e-mail: dso-rac@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum:ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil in materiala zdravstvene nege
– ponudbe se lahko oddajajo za eno skupino ali več skupin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
2) Kratek opis:
– živila – 11 skupin;
– material zdravstvene nege – 6 skupin.
3) Obseg ali količina: vrste in opisi izdelkov z okvirnimi letnimi količinami po posameznih sklopih so razvidne v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: eno
skupino, več skupin, vse skupine.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nakup živil – skupine: 1. skupina: mleko
in mlečni izdelki, 2. skupina: meso in mesni
izdelki, 3. skupina: ribe in mehkužci, 4. skupina: kruh, 5. skupina: pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki, 6. skupina: sveža zelenjava
in sadje, 7. skupina: zmrznjena zelenjava, 8.
skupina: zmrznjena testa, jajčne testenine,
9. skupina: pijače, 10. skupina: jajca, 11.
skupina: splošno prehrambeno blago.
Material zdravstvene nege – skupine:
1. skupina: razkužila in druge učinkovine,
2. skupina: medicinski potrošni material, 3.
skupina: osebna zaščitna sredstva, 4. skupina: medicinski in sanitetni pripomočki, 5.
skupina: material za oskrbo ran, 6. skupina:
obvezilni in sanitetni material.
Vrste in opisi izdelkov z okvirnimi letnimi
količinami po posameznih sklopih so razvidne v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija
na prvi poziv za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT, če vrednost ponudbe presega
30 milijonov SIT, pri nižjih zneskih pa menico v višini 100.000 SIT. Garanciji morata
veljati do izteka roka veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45 dni od
dneva izstavitve zbirnega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 2 (Navodila)
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 2 (Navodila)
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun pri Upravi
za javna plačila Postojna (UJP) številka
01100-6030265478.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 2. 2006 do
11. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 27. 2. 2006,
ob 12. uri; v Domu starejših občanov Ilirska
Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo je možen na naslovu, ki je naveden v
točki I.3 te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Gradnje
Št. 110-1/06

Ob-832/06

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 108/05 z dne
2. 12. 2005, je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Gradnja AC odseka Hrastje–Kronovo pododsek Lešnica–Kronovo
od km 7,700 do km 13,215; glavna dela«
(Ob-33514/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 31. 1. 2006 do 11. ure. Odpiranje ponudb bo dne 31. 1. 2006 ob 12. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-723/06
Popravek
V javnem razpisu za posodobitev centralne čistilne naprave, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 16. 9. 2005,
Ob-24712/05, spremembe objavljene v
Uradnem listu RS, št. 106 z dne 25. 11.
2005, Ob-32567/05, se popravijo naslednje
točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 31. 1. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu podjetja
Projekt d.d. Nova Gorica ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo na transakcijski račun št.
10100-0036180995.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 1. 2006 do
12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2006
ob 13. uri; sedež Občine Kočevje – sejna
soba.
VI.4) Dodatne informacije: povsod, kjer
je v pogojih za priznanje sposobnosti navedeno »v zadnjih treh letih«, se smatrajo leta
2004, 2003, 2002.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Občina Kočevje
Št. 430-1/2006-2
Ob-226/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-14, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: obcina.logatec@logatec.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 GOI del.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja poslovilne vežice Tabor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gorenji Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: novogradnja objekta s priključnimi vodi in zunanjo ureditvijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: 1. 4. 2006, konec
del: 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člen (odstavek 1,
točka 1-3).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN,
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN, 42. a člen.
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 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun naročnika št. 01264-0100001228, odprt pri
Banki Slovenije s pripisom – Poslovilna vežica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 2006 do 9.
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 15. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2006
ob 10. uri; sejna soba Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2006.
Občina Logatec
Št. 1049
Ob-423/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-105,
faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-105,
faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/25-19-105, faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja fekalne kanalizacije PK I/2-10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja fekalne kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šenčur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
fekalne kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega
zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 23. 2. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na TRR
Občine Šenčur, št. 01317-0100006973,
s pripisom razpisna dokumentacija PK
I/2-10.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2006
ob 11. uri; Šenčur.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Občina Šenčur
Št. 64/2006
Ob-426/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Viljan Tončič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: viljan.toncic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste na Markov hrib.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Markov hrib v Kopru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela določena s projektno dokumentacijo
in popisom del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek marec 2006 in/ali konec
31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
5,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji; veljavnost bančne
garancije za resnost ponudbe je do 21. 6.
2006;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva
tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za dokončno
izvedbo del (uspešna primopredaja del), to
je 1. 11. 2006;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izvajalec jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja ni
opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročnik bo mesečne račune izplačal v
roku 60 dni po prejemu s strani nadzornega
organa potrjenega računa.
Opravljena dela bodo plačana na sledeči
način: v letu 2006 v višini 110,000.000 tolarjev, ostanek v letu 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da bo ponudba
izbrana, mora skupina ponudnikov predložiti
pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
– podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
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dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – kot potrdilo mora ponudnik predložiti
originalno potrdilo pristojnega davčnega ali
drugega pristojnega organa države, kjer ima
ponudnik svoj sedež o poravnavi vseh davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev
oziroma potrdilo o tem, da ponudnik nima
evidentiranih zapadlih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti:
a) Ponudnik mora v skladu s 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov izkazati pravočasno
poravnanje svojih zapadlih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma revizorjevega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Reference ponudnika:
1. Pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj treh
gradbenih del (ne nujno javnega naročila),
ki so po naravi in pogojih gradnje (cesta s
pripadajočo komunalno infrastrukturo) podobna razpisanim in vredna:
– vsako najmanj 100,000.000 SIT ali
– za vsako gradbeno delo vredno najmanj 200,000.000 SIT.
Ponudnik mora navesti referenčni objekt,
njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja-naročnika, ki je
izvedbo del ocenil kot pozitivno. Naročnik
si pridržuje pravico preverjati reference in
njihovo oceno.
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik transportov, cenik materiala FCO gradbišče, cenik mokrih mešanic FCO gradbišče;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 ter izjava ponudnika o delovnih izkušnjah odgovorne osebe
in izjavo ponudnika, da bo zagotavljal stalno
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prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, plan uporabe delovne sile in materiala;
– podpisane in žigosane priložene izjave.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-3/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 2. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za ureditev ceste na
Markov hrib 371-3/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 21. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-447/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna
oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija,
tel. 04/28-15-800, faks 04/28-15-820, elektronska pošta: Andreja.jerala@cerklje.si,
internetni naslov: www.cerklje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja gasilskega doma Cerklje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da:
1. varianta: na funkcionalni ključ,
2. varianta: na enoto.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
gasilskega doma (gradbena, elektro in strojne inštalacije, zunanja ureditev).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: 15. 3. 2006, konec
15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,

– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe. Garancijo bo izbrani izvajalec dostavil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen
v vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavni del
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika,
– kopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega dovoljenja
potrebno, oziroma izjavo, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravočasno obsojen in ni
vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše
od 60 dni od datuma odpiranja ponudbe,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta
– leto 2002, 2003 in 2004).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 2. 2006.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
24.000 SIT na račun: 01212-0100006686,
sklic 18 75116-7130007-04300306.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2006
ob 10. uri, Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje, II.
nadstropje, sejna soba.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 85
Ob-717/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, kontaktna oseba: Roman
Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, tel. 04/25-69-441, faks 04/25-69-442,
elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) 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: 3JN/2006 RSOPSTV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija sistema ogrevanja in priprava sanitarne tople vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: K.O. Golnik (2087), KOPA
Golnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma 1. 4. 2006
in/ali konec predvidoma do 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti (v ponudbi izjava
banke), bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% pogodbene
vrednosti (v ponudbi izjava banke).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
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 bo sklenil pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
v primeru, da bo določena dela oddal podizvajalcem, predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi mora skupina
ponudnikov v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu, predložiti pravni 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
dokazilo, da ni v postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen in ostale zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije (v
skladu z 42. členom ZJN-1).

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za uprav
ljanje dejavnosti, dokazilo, da ni v postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih, potrdilo sodišča, da ni začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije
oziroma vse ostalo kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: predložitev BON 1
in BON 2 obrazcev (za fizične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto potrjeno s strani pristojne davčne
uprave in podatke bank kjer ima ponudnik
odprte poslovne račune o solventnosti za
obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih). Skupni
prihodki v letu 2003 do 2004 morajo znašati
vsaj 180,000.000 SIT v enem od navedenih
let. Ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v zadnjih 6 mesecih. Poročilo
pooblaščenega revizorja mora izkazovati
pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika, do podizvajalcev in kooperantov
oziroma dobaviteljev blaga. Ponudnik ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
polovičnega zneska ponudbe. Vse ostalo
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik predloži veljavno zavarovalno pogodbo in/ali polico za leto 2006
(v skladu s 33. členom ZGO) za sebe in za
podizvajalce. Ponudnik predloži izjavo, da
ima zadostno število strokovnega kadra za
izvedbo dela, da ima zagotovljene zadostne
tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila
in, da je sposoben delo zaključiti v predvidenem roku. Ponudnik zagotavlja odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje po 77.
členu ZGO-1. Ponudnik kot reference navede izvedena dela (enaka delom iz razpisa) v
zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe. Za vso
vgrajeno opremo ponudnik za čas garancijskega roka zagotavlja servis, ki omogoča
odpravo napak v 24 urah po sporočilu naročnika, da je prišlo do okvare. Vse ostalo
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje,
3. čas dokončanja del.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 2. 2006 do
12. ure.
Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT, plačilo na blagajni KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, ali zakladniški
račun št. 01100-6030277603.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.

Št.

6 / 20. 1. 2006 /

Stran

381

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 2. 2006
ob 12. uri; sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
KOPA Golnik
Ob-825/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar, svetovalka župana, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-06-10,
faks 01/709-06-33, elektronska pošta: irena.zalar@cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN-TACT d.o.o., kontaktna
oseba: Ludvik Fain, Cesta 20. julija 2c, 1410
Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-64-083
ali 041/650-806.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za
zunanjo ureditev Kulturnega doma v Cerknici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerknica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek in/ali konec 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo dala bančno 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: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih mesečnih situacijah in končni obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora
in pooblaščenega predstavnika naročnikov,
in sicer v roku 60 dni po potrditvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z glavnim izvajalcem del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
pri pristojnem organu države, v kateri ima
sedež;
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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 (izpisek ne sme biti starejši kot
30 dni).
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 šestmesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila banke blokiran transakcijski
račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
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a) Mnenja oziroma izkazi poslovnih
bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6
mesecih (ne starejše od 30 dni).
b) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
c) Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
d) Izjava ponudnika, da je v zadnjem
šestmesečju 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 leto 2004, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika, da je v zadnjem
šestmesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
a) Spisek referenc ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela v zadnjih treh letih.
b) Spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 85 točk,
2. reference – 10 točk,
3. plačilni pogoji – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-1/2006.
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: pred dvigom
dokumentacije, z virmanskim nakazilom ali položnico na transakcijski račun
01213-0100002563, Občina Cerknica, pri
UJP Postojna, za namen Rekonstrukcija
Kulturnega doma Cerknica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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: 21. 2. 2006
ob 13. uri; Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na naslovu Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, Cerknica, pri Ireni Zalar na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
bodo prispela najpozneje 5 dni pred rokom
za oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo
posredovani vsem, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Občina Cerknica

Storitve
Št. 06/06

Ob-692/06
Popravek
V javnem razpisu za »Pravne storitve«,
objavljenem v Uradnem listu RS št. 4 z dne
13. 1. 2006, Ob-37954/05, se objava v točki
III.2.1.3) v osmi alineji spremeni tako, da
se glasi:
– Ponudnik mora imeti vsaj 4 reference s področja javnih naročil, pri čemer je
ocenjena vrednost naročila najmanj 100 mio
SIT (brez DDV), pri najmanj eni izmed navedenih referenc pa najmanj 500 mio SIT
(brez DDV).
Kot reference na področju javnih naročil
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.
Slovenska turistična organizacija
Ob-425/06
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:
magda.serdinsek@koper.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Koper, sprejemna
pisarna, v času uradnih ur, s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije, Verdijeva 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-100.
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 17.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zagotavljanje prehrane za potrebe Osnovne
šole Koper v šolski kuhinji.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavi predmet:
55.32.20.00-3.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 64220.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dnevno
število obrokov na podlagi stanja v 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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 oziroma z začetkom delovanja šole v novem objektu do
31. 8. 2009 oziroma za obdobje treh let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti vseh obrokov za
šol. l. z veljavnostjo do 30. 6. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec bo prehrano obračunaval mesečno in
sicer do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prehrano bo obračunaval direktno staršem,
za zaposlene pa šoli, obojim s 15. dnevnim
plačilnim rokom. Izvajalec mora do 15. 8.
2006 z lastnimi sredstvi v celoti ustrezno
opremiti kuhinjo z novo opremo in v najkrajšem roku pridobiti obratovalno dovoljenje.
Izvajalec bo za uporabo prostorov v objektu
šole plačeval naročniku mesečno najemnino. Znesek najemnine se kompenzira z vrednostjo opreme.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42. 42.a, 45. in 46. členom
ZJN-1 in izpolniti tudi druge pogoje, ki so
določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje
za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih
navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen ter izjavo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma
izjava v skladu z razpisno dokumentacijo,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov in prispevkov,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev,

– bilanca uspeha za leta 2002, 2003 in
2004 ali BON 1 za ista leta, BON 2 ali BON
3 ali druga dokazila skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba kvalifikacij in izkušenj vodstvenega in tehničnega osebja, ki bo vključeno v izvedbo javnega naročila,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 4 z dne
13. 1. 2006, Ob-37867/05.
IV.2) Merila za oddajo:
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi naslednjih meril:
– ponudbena cena vseh obrokov v šol. l.
– največ 40 točk,
– mesečna najemnina – največ 50 točk,
– strokovna priporočila/reference – največ 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 600-10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za zagotavljanje prehrane za potrebe OŠ Koper št.
600-10/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 2. 2006
ob 14. uri v sejni sobi Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, prvo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 37/06
Ob-437/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6, 1104
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11,
01/477-96-00, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-96-92, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 4/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je mletje lesnih odpadkov za odlagališče nenevarnih odpadkov
Barje v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost JN je 34,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 3. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Največje možno število točk:
1. cena (brez DDV) – 50 točk,
2. odjem viškov zmletih lesnih odpadkov
– 10 točk;
Skupaj 60 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 2. 2006, od 10.
do 14. ure, vsak delavnik.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d., številka 02924-0020286671 oziroma
na blagajni podjetja Snaga, Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR S 4/06 in identifikacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2006
ob 10. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana, v sejni sobi št.
200/drugo nadstropje.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 37/06
Ob-661/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114, I.
nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: hzzp://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: požarna zavarovanja
Sklop št. 2
2) Kratek opis: avtomobilska zavarovanja.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: nezgodna zavarovanja..
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:
120,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006, konec 1. 4.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
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1. višina premije: 85 točk,
2. reference ponudnika: 10 točk,
3. plačilni pogoji: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 3/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in 13.
uro, s pripisom JR S 3/06 in identifikacijske
številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 3. 2006
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, sejna soba št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 1/06
Ob-662/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-100,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta:
tone.zorko@sb-brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba:
Nada Opravž, Černelčeva cesta 15, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-191, faks
07/46-68-110.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Rok
Škvarč, dipl. ekon., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-113,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/06 JNs.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pranje perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice, pralnica, Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 165.000
kg letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
storitve.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad
oziroma drug pristojen organ države, kjer
ima sedež ponudnik;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco oziroma drugega pristojnega organa države, kjer ima sedež ponudnik;
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– izjava ponudnik, da ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za izvedbo javnega naročila;
– izjava ponudnika, da nudi 60-dnevni
plačilni rok;
– izjava ponudnika, da nudi veljavnost
ponudbe 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
– izjava ponudnika, da je pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti izvedbe storitve in nespoštovanja
drugih določil pogodbe);
– reference ponudnika;
– izjava ponudnika, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– izjava ponudnika, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
svoje delež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– izjava ponudnika, da zagotavlja vse
zahtevane letne količine storitev;
– izjava ponudnika, da bo odzivni čas
največ 1 dan;
– izjava ponudnika, da bo dostava fco.
prostori pralnice kupca naloženo in razloženo; sistem zaprtih transportov ľ lastno dezinficirano vozilo;
– izjava ponudnika, da ima organizirano
službo za kontrolo kvalitete pranja oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen
zavod;
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– izjava ponudnika, da ponuja fiksno
ceno za kilogram umazanega perila za eno
leto;
– izjava ponudnika, da ponuja možnost
izposoje sterilnega operacijskega perila in
bolniškega perila;
– da pri pranju ne uporablja sredstva, ki
vsebujejo optična belila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON – 1P ali drug
uraden dokument iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto 2004
oziroma je razviden indeks gospodarnosti
poslovanja v letu 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljen v točki III.2.1.1.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 18 z dne 25. 2. 2005, Ob-5487/05.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06-2 JNs.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 3. 2006.
Cena: 3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št.: 01100-6030276730, s
pripisom za JN – Pranje perila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 ali 54 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure; Javni
zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva cesta 15, 8250
Brežice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki in pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 9. uri; Javni zdravstveni zavod Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, upravna stavba, II. nadstropje, plansko-analitska služba.
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: merilo za izbor izvajalca storitev je najnižja cena za
kilogram umazanega perila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2006.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-664/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Alenka Langus, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-10, faks
04/531-46-84, elektronska pošta: alenka.langus@radovljica.si, internetni naslov:
www.radovljica.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba prostorske, investicijske in projektne dokumentacije; razvoj poslovnih
con.
Naslov projekta: Poslovno industrijske
cone Gorenjske.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poslovna vona Lesce
– Jug, Občina Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: geodetski posnetek, lokacijski načrt, investicijska
dokumentacija,idejne zasnove, idejni projekti, vmesno in končno poročilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
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 kandidaturi.
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 o registraciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpis iz registra podjetij samostojnih
podjetnikov ali potrdilo o državljanstvu za
fizične osebe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o
solventnosti ponudnika s strani banke ali
bilanca stanja zadnjih dveh let, potrdilo
sodišča o statusu ponudnika glede stečaja, likvidacije, prisilne poravnave, kaznovanosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: lastni pisarniški prostori in
oprema, priložiti seznam.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, UREP (Ur. l.
RS, št. 110/02) in ZGO (Ur. l. RS, št. 110/02)
ter podzakonski akti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS,
št. 82/98).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR
01302-0100007805, sklic: 713300050-12123.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: do 1. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali pooblaščena osebe (s pooblastilom).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 12. uri; Radovljica, Gorenjska c. 19.
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 Ekonomsko socialna
kohezija Razvoj poslovnih con, Št. pogodbe
o donaciji: 7175103-03-06-0011.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Občina Radovljica
Ob-671/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Andrej
Matvoz, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: vesna.bratusa@hoceslivnica.si, internetni naslov: www.hoceslivnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 3/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup programske opreme in storitve
vzdrževanja in nadgradenj za prostorski
informacijski sistem občine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Hoče-Slivnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo ponudbene obveznosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– potrdilo o registraciji podjetja;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji podjetja;
– potrdilo da ni v prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
bančne garancije:
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– resnost ponudbe,
– dobro izvedbo pogodbenih obvez
nosti.
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 1. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Hoče-Slivnica 01360-0100009425.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2011.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 4. 2006 ali 1 mesec in/ali
30 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2007,
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-679/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje,
Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna
oseba: Darja Čerič, tel. 02/473-01-71, faks
02/473-01-51, elektronska pošta: info@sibmb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, 2229 Malečnik,
Slovenija, faks 02/473-01-51, elektronska
pošta: info@sib-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
Malečnik 18, 2229 Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I B št. kategorije 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/RP/1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za nudenje prehrane za
dijake ŠC Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šolski center Celje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.32.10.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti; 55.32.20.00-3, 55.33.0000- 2,
55.31.1000-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– original izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: Izjava ponudnika.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: Izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne

starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da zagotavlja na lastne stroške tisk in
izdelavo letne količine bonov za regresirano malico.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da bo upošteval pripombe uporabnikov
storitev (komisija, ki jo predstavljajo predstavniki dijaških skupnosti šol), ki bo mesečno ocenjevala ustreznost in pestrost
ponudbe.
Dokazilo izjava ponudnika.
Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem(Ur. l. RS, št.
60/02 in104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/ 00 in 42/ 02).
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb sklenjenih v zadnjem treh letih pred
objavo tega razpis (da naročniki niso vlagali
upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev ali reklamacij pri sukcesivnih dobavah
prehrambenega blaga, in nespoštovanja
drugih določil pogodbe).
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da je pripravljen skleniti pogodbo za najem prostorov za opravljanje storitve na
naslovu naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da zagotavlja delavni čas glede na zahteve in potrebe naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da je v zadnjih treh letih zagotavljal malice vsaj v enem javnem zavodu iz področja
izobraževanja ali socialnega varstva.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Da zagotavlja najmanj pet vrst zahtevanih sendvičev iz priloge naročnika po ceni
190 SIT, ki vključuje najmanj 2 dcl hladne
vode iz avtomata. Da zagotavlja topli in hladni obrok tudi ostalim dijakom in zaposlenim
ŠCC (samoplačnikov).
Dokazilo: izjava ponudnika,
Da ima v rednem delavnem razmerju
najmanj tri zaposlene od tega mora biti vsaj
en zaposlen s poklicem kuhar.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. najnižja cena ponudbenega predračuna 85% – 85točk,
2. dodatna ponudba sendvičev 5% – 5
točk,
3. dodatna ponudba tople malice 5% – 5
točk
4. dodatna ponudba kosil 5% – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje število točk kot vsoto vseh
meril.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 28. 2. 2006.
Cena: 15,000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila Šolski center Celje, št. TRR-01100-6030696740.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 28. 2. 2006 do
12. ure.
Zainteresirani ponudniki lahko naročijo
razpisno dokumentacijo po e-mail pošti ali
na številko faksa pooblaščenega izvajalca.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2006
ob 10. uri v prostorih Šolskega centra Celje,
sejna soba c 14.
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: 16. 1. 2006.
Šolski center Celje
Pooblaščenec za izvedbo postopka,
SIB d.o.o.
Št. 3.2.1.4.-44/06
Ob-680/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Edbert Truppe, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana. Slovenija, tel.
+ 386/1/29-12-515, faks +386/1/29-12-918,
elektronska pošta: Edbert.truppe@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 Potniški promet, kontaktna oseba:
Štrucelj Cirila – tajništvo PE Potniški promet,
soba 358, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386(0)1/29-14-321,
faks + 386(0)1/29-14-818, elektronska pošta: strucelj.cirila@slo-zeleznice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Štrucelj Cirila – tajništvo PE Potniški promet,
soba 358, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386(0)1/29-14-321,
faks + 386(0)1/29-14-818, elektronska pošta: strucelj.cirila@slo-zeleznice.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 2.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
3.2. – 1/06.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem in prevoz gotovine iz postaj Slovenskih železnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Slovenskih
železnic.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevzem in odvoz denarja iz postaj Slovenskih
železnic, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 leto od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe menico z menično izjavo v
višini 650.000 SIT, z veljavnostjo najmanj 90
dni po preteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
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, samostojni izvajalec, izvajalec skupaj s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanje poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
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 svoj sedež ali da ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da ima ponudnik veljavno licenco za
opravljanje dejavnosti v skladu z Zakonom
o zasebnem varovanju,
8. da ima ponudnik zavarovan riziko prevoza denarja,
9. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz poglavja III. Tehnične zahteve razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb,
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni

Št.

6 / 20. 1. 2006 /

Stran

387

ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb,
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
predajo ponudb,
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. licenca za prevoz in varovanje denarja, ter drugih vrednostnih pošiljk,
8. zavarovalna polica iz katere je razvidno, da ima ponudnik zavarovan riziko
prevoza,
9. podpisana lastna izjava ponudnika,
da v celoti izpolnjuje razpisane tehnične
zahteve.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l.
RS, št. 126/03),
– Pravilnik o tehničnih pogojih za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja oseb in premoženja (Ur.
l. RS, št. 17/96),
– Pravilnik o načinu prevoza in varovanja
denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (Ur. l.
RS, št. 96/05).
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 14. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 5.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 17, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, soba 115, kjer tudi dobijo
potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 14. 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 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2006
ob 11. uri v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, soba 606.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 430-50/2005-2
Ob-722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova 59, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Vojkova 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov: www.mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan Purkat, tel 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Vojkova 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov: www.mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 05.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 448/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev naročniškega razmerja, tarifiranja in obračunavanja (Airtime) Inmarsat
satelitskih storitev.
Podrobnejša specifikacija v razpisni dokumentaciji!.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija oziroma skladno s potrebami naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Inmarsat satelitske storitve: Inmarsat M, Mini M,
FLEET, GAN, R-BGAN, B-GAN.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: december 2007 z možnostjo podaljšanja veljavnosti z aneksom do skupaj
24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po uradnem prejemu računa na naročnikov
naslov oziroma 90 dni v obdobju začasnega
financiranja.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
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;
2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto(DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
3. da ima priloženo bančno garancijo za
resnost ponudbe, v višini najmanj 300.000
SIT, veljavno 120 dni od dneva odpiranja
ponudb;
4. da ima podpisano in žigosano izjavo
banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 300.000 SIT
z veljavnostjo vsaj še 30 dni čez trajanje
pogodbe, v kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
2. da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo;
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih
zahtev naročnika;
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;

5. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena;
po naslednjih merilih skupine storitev:
Inmarsat M – utež 5
Inmarsat Mni-M – utež 30
Inmarsat FLEET – utež 5
Inmarsat GAN – utež 40
Inmarsat R-BGAN – utež 5
Inmarsat B-GAN – utež 15
Podrobnejši način in razlaga ocenjevanja
ponudb sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-50/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 22. 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 448/2005 – 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, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko fax-a,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 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 eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko za logistiko, Vojkova 59,
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.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 4301-1/06
Ob-839/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Janez Furlan, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-26,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: janez.furlan@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.si.
I.2) 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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava PGD, PZI projektov poslovna
cona Gojače.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gojače.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006, konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 2. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 2. 2006, do 14.
ure.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb ne bo javno, v skladu z GAPPI.
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, Predpristopni program PHARE
2003. Ekonomsko socialna kohezija-Razvoj poslovnih con. Št. pogodbe o donaciji
7175103-03-06-0002.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Občina Ajdovščina

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-436/06
Popravek
V javnem razpisu za dobavo visokonapetostne opreme za RTP 400/110 kV Okroglo,
dogradnja transformacije 400/110 kV, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110 z dne
9. 12. 2005, Ob-34376/05, se podaljša rok
za oddajo ponudb. Popravita se točki objave
IV.3.3) in IV.3.7.2), ki se pravilno glasita:
IV.3.3.) Rok za sprejem ponudb: do
27. 1. 2006 do 9.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 2000 Ljubljana, 27. 1. 2006
ob 10. uri, v dvorani B, IV. nadstropje.
Vse ostale točke ostanejo nespremenjene.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-282/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Janez
Čobec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/42-01-000, 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
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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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 6/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vozila:
1. sklop – 2 kom osebno vozilo – karavan,
2. sklop – 10 kom osebno kombinirano
vozilo – terensko 4x4,
3. sklop – 5 kom tovorni avto – podaljšana kabina – terensko 4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: 45 dni od podpisa pogodbe za
osebna vozila oziroma do 15. 4. 2006 za
tovorna vozila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok plačila, servisna mreža,
rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 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 6/06-B.
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
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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: 13. 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: Janez Čobec, inž. prom., tel. 03/42-01-268, GSM
031/648-710.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 01074
Ob-431/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje
s prenosnim omrežjem d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Petrovčič, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-636, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: andrej.petrovcic@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.1.2) 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: P/JN/03/2006/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil ter njihovo vzdrževanje in
servisiranje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
6 vozil ter njihovo vzdrževanje in servisiranje.
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 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Ponudnik mora ob ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.
2. Po sklenitvi pogodbe mora ponudnik
predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. Ob primopredaji vozil mora izvajalec
izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
2. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje.
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3. Ponudnik ne sme biti pravnomočno
obsojen ali biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja.
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; njegovega poslovanja ne sme voditi izredna uprava.
5. Ponudniku ne sme biti prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
6. Ponudnikovi zakoniti zastopniki v preteklih treh letih pred začetkom naročila ne
smejo biti obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v poslovnem letu 2004.
2. Ponudnik v preteklih treh mesecih ne
sme imeti blokiranega transakcijskega računa.
3. Ponudnik v preteklem mesecu ne sme
imeti negativnega povprečnega stanja na
transakcijskem računu brez odobrenega
okvirnega kredita za pokrivanje negativnega stanja na TRR.
4. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke ter druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
5. Ponudnik mora imeti poravnane vse,
v skladu z matično zakonodajo zapadle
poslovne obveznosti ter zapadle poslovne
obveznosti, ki jih je potrebno poravnati v
Sloveniji.
6. V skladu z določili pogodb morajo biti
izpolnjene ponudnikove obveznosti naproti
naročniku, ki izvirajo iz pogodb, sklenjenih
na podlagi oddaje javnih naročil v obdobju
zadnjega leta pred oddajo ponudbe.
7. Ponudnik mora imeti reference o dobavah vozil.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti organizirano servisno mrežo.
2. Ponudnik mora biti uradni prodajalec
vozil.
III.2.1.4) Drugi podatki: skupni ponudniki
morajo predložiti 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena oziroma vrednost ponudbe,
– reference,
– servisna mreža,
– dodatna oprema,
– garancijska doba,
– dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/03/2005/UDSPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 2. 2006 do
15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 3. 2. 2006 do 15.
ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
V.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006
ob 11. uri; Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, 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: 13. 1. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Storitve
Ob-656/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000, Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407.
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: 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik * JN 2 odp/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem in predelava odpadkov s klasifikacijsko številko 19 08 02.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: prevzem in predelava odpadkov s klasifikacijsko številko 19 08 02.
3) Obseg ali količina: prevzem in predelava med 1.200 in 1.500 ton odpadkov s
klasifikacijsko številko 19 08 02 na leto.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevzem in predelava med 1.200 in 1.500 ton
odpadkov s klasifikacijsko številko 19 08
02 na leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
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mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo MOP o dovoljenju za
prevoz in predelavo odpadkov s klasifikacijsko številko 19 08 02.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ponudnik mora biti vpisan v tekoči
seznam predelovalcev odpadkov s klasifikacijsko številko 19 08 02, pripravljen s strani
MOP – Agencija RS za okolje.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 2 odp/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 2. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2006
ob 8.20, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Ob-657/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407.
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: 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 3 odp/06.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odstranjevanje in predelava posušenega blata iz Centralne čistilne naprave
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: odstranjevanje in predelava posušenega blata iz Centralne čistilne
naprave Ljubljana.
3) Obseg ali količina ca. 9.000 ton tovrstnega odpadka na leto.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
9.000 ton tovrstnega odpadka na leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o vpisu v seznam posrednikov pri ravnanju z odpadki, ki ga vodi
agencija republike Slovenije za okolje pri
Ministrstvu za okolje in prostor.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ponudnik mora biti vpisan v seznam posrednikov pri ravnanju z odpadki,
ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za
okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor.
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:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. število rezervnih predelav,
4. rok izvedbe,
5. certifikati kakovosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 3 odp/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 2. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2006
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-220/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, kontaktna oseba: Tatjana Hrušovar, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-66-44, faks 01/369-66-49, elektronska pošta: tatjana.hrusovar@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.13.11.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01-21/2005.
II.5) Kratek opis: dobava tuje periodike
za leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 433-01-21/2005: DZS, Založništvo
in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Maja Cedilnik, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-69-817, faks 01/30-69-857,
elektronska pošta: maja.cedilnik@dzs.si, internetni naslov: http://www.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,823.790 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: 433-01-21/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26616/05 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: 10. 1. 2006.
Ministrstvo za finance

Stran

392 /

Št.

6 / 20. 1. 2006

Ob-223/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.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: 85-2005/JNB.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Šentjernej.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,423.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 85/B: Tipo investicijske
gradnje, kontaktna oseba: Janez Brodnik,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-61-018, faks 01/56-82-790.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,099.344 SIT; najnižja
ponudba 8,099.344 SIT, najvišja ponudba:
9,986.115,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 58/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29451/05 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: 10. 1. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-224/06
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:
30.26.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-080/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup Intel strežnikov
in mrežne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
13,000.000 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-080/2005-E-ODP/B:
– sklop A: oprema za posodobitev dela
Intel strežnikov: FMC d.o.o., kontaktna ose-
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ba: Robert Srdič, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-10, faks
01/520-59-80.
– sklop B: oprema in instalacije za nadgradnjo lokalnega računalniškega omrežja:
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozel,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-46-500, faks 01/47-46-501.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-080/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31270/05.
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: 10. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 3/2006
Ob-225/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup programske
opreme Novell – licence za nadgradnjo
Netware 7.0 in ZENworks 7.0 (1600 kosov).
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. JN-15/2005: Unistar
LC d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Peter Dolenc, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,511.200 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29315/05 z dne 28. 10. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2006.
Vrhovno sodišče RS
Št. 15/06
Ob-229/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.16.81.00-6.
II.5) Kratek opis: nakup endoskopskega ultrazvoka za zgornjo prebavno cev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,166.666,67 SIT brez DDV.

IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 72/2005: 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: pogodbe 34,140.122
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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: 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: 11. 1. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 16/06
Ob-231/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV: dopolnilni besednjak, glavni predmet:
33.17.21.00-7.
II.5) Kratek opis: nakup anestezijskega
aparata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,666.666,67 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: – tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 61/2005: Dräger Slovenija
d.o.o., Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana
– Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: pogodbe:
13,761.618,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 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: 11. 1. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 13/06
Ob-236/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.15.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 33.18.10.00-2.
II.5) Kratek opis: nakup dializnega materiala – Leonišče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 167,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s ogajanji 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: – tehniški.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31/2005: Fresenius Medical Care, Slovenija d.o.o., Dobrova 14, 3214
Zreče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: pogodbe:
153,987.184,27 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 091-8-7/05
Ob-238/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-77-11,

faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
električne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,120.021 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. 091-8-1/05: Elektro
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Robert Jelenc, univ. dipl. org., Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27,
faks 01/430-69-15, elektronska pošta: Robert.jelenc@elektro-ljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,48 SIT/kWh.
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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31168/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta
Št. 0/33-06
Ob-242/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime i naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-100,
faks 03/56-24-101, elektronska pošta:
zd.trbovlje@siol.net.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN/2006.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo z medicinsko opremo.
III.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20 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:
dobavitelj ni bil izbran, ker ni prispela niti
ena popolna ponudba.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddajo podizvajalcu del: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005,
Ob-32508/05.
VI.6) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VII.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2006.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 0006/2006
Ob-258/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.

Št.

6 / 20. 1. 2006 /

Stran

393

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
za varstvo odraslih, kontaktna oseba: Tatjana
Rosec, Kidričeva cesta, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/897-06-50, faks 03/897-06-51,
elektronska pošta: dvov.t.rosec@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2004, 01.12.2005.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,696.012 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN-01/2004 – skupina D: meso in
izdelki iz mesa – 1. junetina, svinjina, teletina/razrez, skupina G: jajca: Kmetijska zadruga
Laško z.o.o., kontaktna oseba: Darja Bolčina,
Sevce 16/a, 3272 Rimske Toplice, Slovenija,
tel. 03/734-43-50, faks 03/734-43-66, elektronska pošta: kz-lasko@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,882.194 SIT (okvirna
letna vrednost) 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. JN-01/2004: skupina E: mleko in mlečni izdelki, skupina
F: maščobna živila;: Ljubljanske mlekarne
d.d., kontaktna oseba: Gorazd Švaljek, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/480-59-96, faks 02/471-11-50, elektronska pošta: lj-mlek@-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,815.080 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina J:
splošno prehrambeno blago – 1. podskupina: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,587.332 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2004: skupina
A: sadje in zelenjava – 4. zelenjava razno:
Henrik in Ivana Parežnik, kontaktna oseba:
Darja Ograjšek, Zavrh pri Galiciji 21, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/572-84-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,784.310 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina B:
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kruh in pekovsko pecivo – 1. kruh in pekovsko
pecivo: Presta d.o.o., kontaktna oseba: Tone
Založnik, Cesta Talcev 2, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/586-23-70, faks 03/897-46-73,
elektronska pošta: info@toming-c.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,758.074 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 2. sadje – jabolka: MT
Center d.o.o., kontaktna oseba: Ivica Janežič, Cankarjeva 1d, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/586-23-70, faks 03/897-46-73, elektronska pošta: info@toming-c.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 535.765 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina B:
kruh in pekovsko pecivo – 2. (razrezano,
pakirano), skupina C: mlevski izdelki, testenine in sorodni proizvodi – 1. moka, zdrob,
2. testenine: Žito Prehrambena industrija
d.d., kontaktna oseba: Brane Sladič, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,045.926 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 6. zelenjava – očiščeno; skupina H: olja; skupina I: mineralne
vode, sokovi; skupina J: splošno prehrambeno blago – 2. podskupina, 3. podskupina: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24,
faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,017.689 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 7. zmrzn. in drugi izd.;
sklop C: mlevski izd., testenine in sor. proizv. – 3.zmrz. izd., skupina D: meso in izd.
iz mesa – 2. perut. in puranje, 3. zmrz.: Hrib
d.o.o., kontaktna oseba: Darko Romih, Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija,
tel. 03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,020.178 SIT (okvirna
letna vrednost).
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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. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 1. sadje – razno, 3., 4.
zelenjava – razno, 5. zelenjava – konzervirano: S.P. Plod d.o.o., kontaktna oseba: Matej
Goričan, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, Slovenija, tel. 02/803-81-55, faks 02/803-81-59,
elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,277.705 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina D:
Meso iz izdelki iz mesa – 4. mesni izdelki
in ostalo: Celjske mesnine d.d., kontaktna
oseba: Silvo Jevšnik, Jelka Rihter, Cesta
v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-52-92, faks 03/425-52-50, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,650.330 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina B:
kruh in pekovsko pecivo – 4. (krofi, nežno
ocvrto pecivo, tematsko pecivo): Don don
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Veber, Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
04/270-22-10, faks 04/270-22-13, elektronska pošta: prodaja@dondon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 321.429 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2004/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 114 z dne 22. 10. 2004,
Ob-28618/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2006.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Ob-259/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: prim. dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-41-400, faks 01/24-41-447, elektronska pošta: alenka.kraiger@ivz-rs.si, internetni naslov: www.ivz.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: 900-037-152/05.
II.5) Kratek opis: nabava cepiva proti
gripi INFLUVAC 2005/2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 199.500 EUR.
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. 1: Solvay Pharmaceuticals
GmbH, kontaktna oseba: Irena Jesenko,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 199.500 EUR; najnižja
ponudba 199.500 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: 900-037-152/05.
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.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-280/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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: številka JN: 57/05 VV; šifra
zadeve: 430-325/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
dodatne pisarniške opreme za poslovni
objekt na Gregorčičevi 25 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,000.000 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. 57/05 VV: Lesnina MG
Oprema d.d. Ljubljana, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,881.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 2005/S 211-208416 z dne
3. 11. 2005 in Uradni list RS, št. 95-96 z dne
28. 10. 2005, Ob-29416/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-289/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-310, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: http://www.sb-je.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: JR 09/2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
pisarniškega materiala, obrazcev in tiskovin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,950.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 09/2005, skupina 1 pisarniški material, podskupina 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12; skupina 2 obrazci: DZS,
Založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47,
faks 01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,656.451,75 SIT,
pogodbena vrednost.
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 09/2005 skupina 3 tiskovine: Tiskarna Radovljica, d.o.o.,
kontaktna oseba: Ana Kolman, Ljubljanska
cesta 56, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-18-00, faks 04/531-58-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,412.200 SIT,
pogodbena vrednost.
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 09/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 93 Ob-28277/05 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: 12. 1. 2006.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 404-08-498/2005-42
Ob-411/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 393/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup oblačil in obutve puščavske bojne uniforme razdeljeno
po sklopih:
1. sklop: izdelava vrhnjih oblačil,
2. sklop: izdelava poletnih oblačil,
3. sklop: škornji nepremočljivi-črni,
4. sklop: škornji letni-drap.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,908.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno: 60 točk,
– oceno vzorca 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 393/2005-ODP: I. sklop:
izdelava vrhnjih oblačil: IKA d.d. Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Malik, Tovarniška
cesta 24, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-58-400, faks 05/36-63-708, elektronska pošta: Ika.ajdovscina@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,480.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
II. sklop: izdelava poletnih oblačil: Labod
konfekcija Novo mesto d.d., kontaktna oseba: Jelka Zupanek, Seidlova c. 35, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-17-462,
faks 07/39-17-449, elektronska pošta: jelka.zupanek@labod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,523.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: III. sklop: škornji nepremočljivi – črni
in IV. sklop: škornji letni – drap: Alpina d.d.
Žiri, kontaktna oseba: Igor Šorli, Strojarska
ul. 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/51-58-296,
faks 04/51-58-370, elektronska pošta: alpina@alpina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,520.000 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.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-498/2005-42.
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: 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: 12. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4/06
Ob-422/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtci
Občine Žalec, kontaktna oseba: Kraljič Irena, Tomšičeva 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-14-71, faks 03/713-14-70, elektronska pošta: kraljic.irena@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 35/2004.
II.5) Kratek opis: nabava materiala in
živil za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT letna vrednost.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. kruh, pekovsko pecivo:
Klasje Celje d.d., kontaktna oseba: Rečnik
Brina, Resljeva 18, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-15-22, faks 03/426-15-21, elektronska pošta: brina.recnik@klasje.si, internetni naslov: www.klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,783.186 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. slaščičarski izdelki:
Pekarna Postojna d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5C, 6320 Postojna, Slovenija, tel. 05/700-08-15, faks
05/700-08-20, elektronska pošta: pekarna.postojna@siol.net, internetni naslov:
www.pekarna-postojna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,054.220 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sadje, zelenjava-sveža:
S.P. Plod d.o.o., kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, Slovenija, tel. 02/803-81-55, faks 02/803-81-59,
elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,598.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. mleko, mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41, elektronska pošta: stefka.topolovec@mlekarna.si, internetni naslov: www.mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,530.195 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. meso, mesni izdelki,
jajca: Celjske mesnine d.d., kontaktna oseba: Krivec Izidor, Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-88.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,655.630 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. ribe: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si, internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 457.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. drobni prehrambeni izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkuš, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20,
elektronska pošta: erapetlja@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,520.198 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9. zamrznjeni izdelki, zamrznjena zelenjava: Hrib d.o.o.,
kontaktna oseba: Romih Darko, Večje Brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 291.450 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10. čaji, suho sadje:
Poslovni sistem Mercator d.d., kontaktna
oseba: Trope Srečo, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34,
faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 358.546 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11. testenine, jušne zakuhe: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Domunkuš, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20,
elektronska pošta: erapetlja@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 571.430 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12. sokovi, sirupi:
Nektar&Natura d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Kamniška c. 24, Zg. Jarše, 1235
Radomlje, Slovenija, tel. 01/729-84-07,
faks 01/729-84-07, elektronska pošta: nabava@nektar-natura.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 943.941 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9024/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2006.
Vrtci Občine Žalec
Ob-430/06
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., kontaktna oseba: Meta Širca, Teharska cesta
49, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00,
faks 03/425-64-12.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: Javno naročilo št.
3/JN-2005/B-JN.
II.5) Kratek opis: nabava delovnih vozil
za opravljanje dejavnosti:
– sklop A: dve delovni vozili za zbiranje in
prevoz odpadkov skupne mase 15t (4x4),
– sklop B: tovorno vozilo za nadgradnjo
kotalnega nakladalnika – prekucnika skupne
mase 26t (6x4).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Sklop A:
– cena – 50%,
– ustreznost tehničnim zahtevam –
30%,
– reference – 10%,
– dobavni rok – 10%.
Sklop B:
– cena – 50%,
– ustreznost tehničnim zahtevam –
20%,
– reference – 15%,
– dobavni rok – 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/JN-2005/B-JN:
– sklop A: Exprum d.o.o., kontaktna oseba: Roman Piškur, Celovška cesta 62, 1000
Ljubljana, Slovenija;
– sklop B: Dumida d.o.o., kontaktna oseba: Cveto Videc, Sp. Dobrenje 42/a, 2211
Pesnica pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
24,396.480 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/JN-2005/B-JN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31036/05.
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: 13. 1. 2005.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Št. 534-3/2005
Ob-663/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija RS za energijo, kontaktna
oseba: Tomaž Lah, Svetozarevska 6, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-42-61, elektronska pošta: info@agen-rs.si, internetni
naslov: www.agen-rs.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.10.00-5.
II.5) Kratek opis: pohištvena oprema
poslovnih prostorov – dobava in montaža.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Decor & Design, d.o.o, Kmečka pot 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-11-464,
faks 01/42-11-465, elektronska pošta:
info@decordesign.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,583.333,33 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: 534-3/2005-V.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2005.
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: 11. 1. 2006.
Javna agencija RS za energijo
Št. 267
Ob-665/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: Mateja Knaus, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija,
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tel. 02/48-06-100, faks 02/47-13-157, elektronska pošta: mateja.knaus@du-danicevogrinec.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: 1/2005.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano po sklopih:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
II. mlevski izdelki in testenine,
III. sadje in zelenjava – sveža,
IV. jabolka,
V. jajca,
VI. mleko in mlečni izdelki,
VII. zamrznjena zelenjava,
VIII. zamrznjeni izdelki,
IX. meso in drobovina,
X. mesni izdelki,
XI. perutninsko meso,
XII. olja in rastlinske maščobe,
XIII. začimbe,
XIV. čaji,
XV. splošno prehrambeno blago I,
XVI. splošno prehrambeno blago II.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 570,000.000 SIT za obdobje 3 let.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005: Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba:
Suzana Žugelj, Čufarjeva cesta 9.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo, sklop I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: Kruh-pecivo
d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,658.390,60 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, sklop II. mlevski izdelki
in testenine: 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 (brez DDV): cena 1,732.880,63 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, sklop III. sadje in zelenjava
– sveža: PAF d.o.o., Industrijska ul. 20, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,862.556,60 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, sklop IV. jabolka: PAF d.o.o.,
Industrijska ul. 20, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 604.345 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, sklop V. jajca: M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivajnci.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 439.425 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, sklop VI. mleko in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,515.471,78 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo, sklop VII. zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,278.781 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, sklop VIII. zamrznjeni
izdelki: Mercator SVS d.d., Rogozniška c.
8, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,653.658,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo, sklop IX. ribe in morski sadeži: Brumec-Ručigaj d.d., Testenova 55,
1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,677.952,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo, sklop X. meso in drobovina:
Mesarstvo Kristijan Nikl s.p., Betnavska c.
122, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,834.687,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo, sklop XI. mesni izdelki:
MIR d.d., Ljutomerska c. 28a, 9250 Gornja
Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,154.662,50 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo, sklop XII. perutninsko meso:
Pivka d.d., Neverke 30, 6257 Pivka.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,360.290,60 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, sklop XIII. olja in rastlinske
maščobe: 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 (brez DDV): cena 2,249.503,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo, sklop XIV. začimbe: 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 (brez DDV): cena 563.890,78 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo, sklop XV. čaji: Mogota d.o.o.,
Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 720.103,65 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, sklop XVI. splošno prehrambeno blago I: 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 (brez DDV): cena 12,841.474,39 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, sklop XVII. splošno prehrambeno blago II: Mercator SVS d.d., Togozniška c. 8, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,690.820,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 19. 8. 2005,
Ob-22590/05.
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: 13. 1. 2006.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
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Ob-666/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna
oseba: France Ivanec, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/835-04-00, faks
01/835-04-20.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.20.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pisarniškega materiala.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava pisarniškega materiala (pisarniški material,
kartuše, obrazci) za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,7 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 85 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– plačilni rok – do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna oseba: Ana Jagodič,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-54-00, faks 01/588-74-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,846.650,16
SIT, najvišja ponudba 6,351.662,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: DZS, založništvo
in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter
Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks
01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,846.650,16
SIT, najvišja ponudba 6,351.662,38 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: 398/2002.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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-29939/05.
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: 15. 1. 2006.
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
Ob-667/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna
oseba: France Ivanec, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/835-04-00, faks
01/835-04-20.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje
treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna vrednost ponudbe – do 80
točk,
– plačilni rok – do 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Petrol d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Stanislav Marn, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
07/373-06-00, faks 07/373-02-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83,493.960 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: 399/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
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-29934/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2006.
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
Ob-668/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Dušana Muniha Most na Soči/OŠ Simona
Kosa Podbrdo/OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, kontaktna oseba: Agnes Kozorog, Most
na Soči 18a/Podbrdo 32/Gregorčičeva 18a,
5216 Most na Soči/Podbrdo/Kobarid, Slovenija, tel. 05/384-15-60/380-85-30/388-50-24,
faks 05/384-15-70/380-85-34/389-97-26.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesvina dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih in za vsakega
od naročnikov, za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 111,9 mio SIT za vse tri naročnike
in za celotno obdobje oddaje javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 82 točk,
– fiksnost cen – do 8 točk,
– plačilni pogoji – do 6 točk,

– lastna proizvodnja – do 2 točki,
– odzivni čas – do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: meso in mesni izdelki: MIP d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška cesta 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00,
faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,311.179,35
SIT, najvišja ponudba 35,325.090,41 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. 1. sklop: meso in
mesni izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,311.179,35
SIT, najvišja ponudba 35,325.090,40 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. 2. sklop: ribe: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,198.940,53 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Beovič, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 350.113,92
SIT, najvišja ponudba 7,108.309,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
kontaktna oseba: Estera Furlan, Vinarska c.
5, 5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/367-12-00,
faks 05/367-12-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 350.113,92
SIT, najvišja ponudba 7,108.309,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid, kontaktna oseba: Anka Lipušček, Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid, Slovenija, tel.
05/384-10-00, faks 05/384-10-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): najnižja ponudba 350.113,92
SIT, najvišja ponudba 7,108.309,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Mlinotest d.d., kontaktna
oseba: Stanka Drešček, Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-00,
faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 7,005.299,64
SIT, najvišja ponudba 27,608.306,40 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. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: DON DON d.o.o. Metlika, kontaktna oseba: Jasna Jerman, Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
04/270-22-20, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 7,005.299,64
SIT, najvišja ponudba 27,608.306,40 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. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Pecivo d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Irena Skrt Testen, Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-83-00, faks 05/333-20-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 7,005.299,64
SIT, najvišja ponudba 27,608.306,40 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. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Stanka Drešček, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-00, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,420.308,16
SIT, najvišja ponudba 3,806.037,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Era Disgro d.o.o., kontaktna oseba:
Dobrila Strgar, Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/366-44-00, faks
05/366-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,420.308,16
SIT, najvišja ponudba 3,806.037,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Gruden Marko, kontaktna oseba: Marko

Gruden, Voče 73, 5220 Tolmin, Slovenija,
tel. 05/381-02-53, faks 01/381-02-53.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 553.800,01
SIT, najvišja ponudba 17,721.154,37 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Agrogorica d.d., kontaktna oseba: Branka Marušič, Vrtojbenska c. 48, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-30-11,
faks 05/330-30-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 553.800,01
SIT, najvišja ponudba 17,721.154,37 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Mladen Mirič, Potrčeva c. 10, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
01/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 115.357,61
SIT, najvišja ponudba 9,127.849,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: Osem d.o.o. Grosuplje, kontaktna oseba: Ivanka Gantar, Sp. Slivnica 107, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-09-31, faks
01/786-09-32.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 115.357,61
SIT, najvišja ponudba 9,127.849,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: Fam-Impex d.o.o., kontaktna oseba:
Alma Ferjančič, Vipavska c. 144, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-31-36, faks
05/333-31-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 115.357,61
SIT, najvišja ponudba 9,127.849,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: Era Disgro d.o.o., kontaktna oseba:
Dobrila Strehar, Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/366-44-00, faks
05/366-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 115.357,61
SIT, najvišja ponudba 9,127.849,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjena
živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva 29, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/563-32-10, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,746.165,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: Nektar&Natura
d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Kamniška c. 24, 1235 Radomlje, Slovenija, tel.
01/724-03-00, faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,286.308,07
SIT, najvišja ponudba 7,357.210,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: Fructal d.d., kontaktna
oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-13-04, faks
05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,286.308,07
SIT, najvišja ponudba 7,357.210,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
Fructal d.d., kontaktna oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-13-04, faks 05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,126.527,67
SIT, najvišja ponudba 14,584.295,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila: Era
Disgro d.o.o., kontaktna oseba: Dobrila Strehar, Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/366-44-00, faks 05/366-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,126.527,67
SIT, najvišja ponudba 14,584.295,33 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: 5/05/1-666-05/376.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
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-29937/05.
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: 13. 1. 2006.
OŠ Dušana Muniha Most na Soči
OŠ Simona Kosa Podbrdo
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Št. 19/01
Ob-676/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba:
Albin Apotekar, inž. les., Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-06,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si..
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: osnovna sredstva:
1. sklop: pohištvena oprema,
2. sklop: kuhinjska oprema,
3. sklop: osnovna sredstva – razno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,800.000 SIT:
1. sklop: 2,758.400 SIT,
2. sklop: 5,787.400 SIT,
3. sklop: 8,254.200 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: Lina design, projektiranje, proizvodnja, prodaja in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Matjaž Gorjan, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, Slovenija, tel.
01/839-54-61, faks 01/839-54-59, elektronska pošta: matjaz.gorjan@linadesign.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,343.766,06
SIT, najvišja ponudba: 4,067.294,06 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Saksida inženiring
gastro opreme, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojan Saksida, u.d.e., Na produ 28, 2354
Brestenica, Slovenija, tel. 02/623-13-44,
faks 02/623-13-44, elektronska pošta: saksida@triera.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,023.806,99
SIT, najvišja ponudba: 7,517.089,99 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Slovenijales
trgovina d.o.o., Poslovna enota Celje, kontaktna oseba: Tomaž Sovinc, Medlog 18,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/547-10-11,
faks 03/490-98-71, elektronska pošta: tomaz.sovinc@slovenijales.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 10,941.275,12 SIT, najvišja ponudba:
12,681.179,09 SIT.
Valuta: 60 dni.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. sklop: 5,
2. sklop: 5,
3. sklop: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31318/05, stran 8395, Ur. l. RS,
št. 103 z dne 18. 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: 13. 1. 2006.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-694/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Najdihojca, kontaktna oseba: Amalija
Oražem, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/50-57-275, faks 01/50-57-275,
elektronska pošta: vrtec.najdihojca-lj@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava blaga.
II.5) Kratek opis: dobava živil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,427.870 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: bila razvidna iz
razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki – razpisni obrazec 5a:
I. podsklop: mleko: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
II. podsklop: jogurti: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
III. podsklop: kefirji: Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
IV. podsklop: smetane: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
V. podsklop: skuta: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
VI. siri ter sirni in smetanovi namazi: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
VII. podsklop: pudingi: Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
VIII. podsklop: sladoledi: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana,
IX. podsklop: mlečni napitki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana;
2. skupina: meso in mesni izdelki – razpisni obrazec 5b:
I. podsklop: goveje meso: Pugelj Franc
s.p., Vodnikova 187, Ljubljana,
II. podsklop: svinjsko meso: MDK – Mesnine dežele Kranjske, d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana,
III. podsklop: telečje meso: »Oblak«, Janez Oblak, s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
IV. podsklop: kunčje meso: MDK – Mesnine dežele Kranjske, d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana,
V. podsklop: piščančje in puranje meso:
Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250
Ptuj,
VI. podsklop: trajni in poltrajni mesni
izdelki: Pugelj Franc s.p., Vodnikova 187,
Ljubljana;
3. skupina: ribe in konzervirane ribe –
razpisni obrazec 5c: Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Loka – Mengeš;
4. skupina: jajca – razpisni obrazec 5č:
Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250
Ptuj;
5. skupina: olja – razpisni obrazec 5d:
Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236
Trzin;
6. skupina: zelenjava in suhe stročnice
– razpisni obrazec 5e:
I. podsklop: solata – razna: Kralj Stanislav, pridelava in prodaja kmetijskih pridelkov, Brinje 14, 1000 Ljubljana,

II. podsklop: kapusnice: Kralj Stanislav,
pridelava in prodaja kmetijskih pridelkov,
Brinje 14, 1000 Ljubljana,
III. podsklop: čebilnice: Kralj Stanislav,
pridelava in prodaja kmetijskih pridelkov,
Brinje 14, 1000 Ljubljana,
IV. podsklop: plodovke: Kralj Stanislav,
pridelava in prodaja kmetijskih pridelkov,
Brinje 14, 1000 Ljubljana,
V. podsklop: korenovke in gomoljnice:
Kralj Stanislav, pridelava in prodaja kmetijskih pridelkov, Brinje 14, 1000 Ljubljana,
VI. podsklop: zelišče: Kralj Stanislav, pridelava in prodaja kmetijskih pridelkov, Brinje
14, 1000 Ljubljana,
VII. podsklop: krompir: Kmetija Drešar
Janez, Vesca 14, 1217 Vodice,
VIII. podsklop: kisla repa in zelje: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka
– Mengeš,
IX. podsklop: stročnice: Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana;
7. skupina: konzervirana zelenjava – razpisni obrazec št. 5f:
I. podsklop: zamrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Loka – Mengeš,
II. podsklop: vložena zelenjava: Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin;
8. skupina: sveže sadje – razpisni obrazec 5g:
I. podsklop: sveže sadje – koščičasto:
Martinčič Miran, s.p., Gornje Cerovo 44,
5211 Kojsko,
II. podsklop: južno sadje: Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
III. podsklop: jagodičeve: Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
IV. podsklop: pečkasto sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
V. podsklop: suho sadje: Geaprodukt,
d.o.o., Dolenjska 244, Ljubljana;
9. skupina: konzervirano sadje – razpisni
obrazec 5h: Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana;
10. skupina: sadni sokovi in sirupi – razpisni obrazec 5i: Mercator d.d., Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana;
11. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine – razpisni obrazec 5j:
I. podsklop: žita in mlevski izdelki: Žito
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
II. podsklop: testenine: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;
12. skupina zamrznjeni izdelki iz testa
– razpisni obrazec 5k: Žito d.d., Šmartinska
154, 1000 Ljubljana – dobi vse v celoti;
13. skupina: kruh in pekovsko pecivo
– razpisni obrazec 5l:
I. podsklop: kruh: Pekarna Postojna,
d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna,
II. podsklop: pekovsko pecivo: Pekarna
Postojna, d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna;
14. skupina: slaščičarski izdelki in keksi
– razpisni obrazec 5m: Pekarna Blatnik,
d.o.o., Podgorica 25, 1312, Videm Dobrepolje;
15. skupina: ostalo prehrambeno blago
– razpisni obrazec 5n:
I. podsklop: izdelki iz čokolade in kakava: Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
II. podsklop: čaji: Impuls Domžale, d.o.o.,
Motnica 11/1, 1236 Trzin,
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III. podsklop: ostali prehrambeni izdelki:
Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 35.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Vrtec Najdihojca
Ob-695/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dobrovo, kontaktna oseba:
Karmen Kristančič, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija, tel. 05/398-80-10,
faks 05/398-80-28, elektronska pošta: vesna.bresan@guest.arnes.si.
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: MIP d.d., Panovška 1, 5102 Nova Gorica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 15,126.881,97 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,619.318,70 SIT, 4,112.643,68
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: Era Disgro d.o.o., Goriška 68,
5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 334.939,50 SIT; 401.721,25 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: 508.431 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: 9,583.563,97 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pecivo d.d., Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala: cena: 8,249.026,16 SIT; 12,169.360
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: 1,145.206,65 SIT; 1,451.367,61
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: sklop: žita in mlevski izdelki: 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: 994.440,48 SIT; 1,342.376,07
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: sklop: sveže 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: 7,882.519,75 SIT; 9,080.451,80
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Era
Disgro d.o.o., Goriška 68, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,617.137,28 SIT; 2,032.478,95
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: 681.498,27 SIT; 710.221,47 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Fructal d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,837.384,60 SIT; 5,213.793,64
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: 9,670.269,08 SIT; 10,443.859,69
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29499/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Osnovna šola Dobrovo
Ob-696/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče,
kontaktna oseba: Patricija Vidali, Gračišče 5,
6272 Gračišče, Slovenija, tel. 05/657-11-76,
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faks 05/657-11-48, elektronska pošta: tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano, čistil, papirne galanterije
in pisarniško/računalniškega potrošnega
materiala.
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: 2,049.782 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 658.074,42 SIT.
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: 45.570 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: 200.508 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: 1,651.066,20 SIT; 1,776.687,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Mlinotest 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: 3,121.219,50 SIT; 4,234.863,50
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: 1,653.670,20 SIT; 1,756.029,10
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: 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: 299.807,20 SIT; 483.434,77 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže 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: 1,283.121 SIT; 1,298.311 SIT.
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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: 390.414,47 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: 279.387,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Fructal d.d.,
Tovarniška 7, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 581.766,15 SIT; 621.533,69 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: 1,965.519,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: Barjans d.o.o., Pod Hruševco
20, Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 462.835,30 SIT; 812.406,24 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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 197.844 SIT; 264.180 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: Valfra commerce
d.o.o., Griže 125, Griže.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 83.897,76 SIT; 124.274,88 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pisarniški material: Mladinska knjiga
d.d., Slovenska 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 437.219,37 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: računalniški potrošni material: Pavlin
d.o.o., Grič 9, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 385.837,20 SIT; 652.613,63 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. 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-29504/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Osnovna šola Istrskega odreda
Gračišče
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Ob-697/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Laško, kontaktna oseba: Elizabeta Pfeifer, Cesta na Svetino 2/A, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/734-30-10, faks
03/734-30-13, elektronska pošta: greta.skoberne@guest.arnes.si.
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: 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: 11,464.396,44 SIT; 11,786.246,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: perutninsko meso in izdelki: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,704.037 SIT, 3,398.220 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: KZ Laško z.o.o., Sevce 16a,
3272 Rimske Toplice.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 489.769 SIT; 555.954 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: 627.564 SIT; 690.711 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: 6,026.219,34 SIT; 6,144.018,65
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Klasje Celje d.d., Resljeva 18, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,462.726,06 SIT; 3,582.453 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: 5,855.235,27 SIT; 7,726.068 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 681.640,40 SIT; 985.018,16 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

sklop: sveže 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: 6,490.354,99 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
– sklop: konzervirano sadje in zelenjava:
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: 1,156.186,85 SIT; 1,287.630,50
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: 364.397,25 SIT; 456.242,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: 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: 401.992,50 SIT; 470.893,26 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: 3,918.635,66 SIT; 3,988.825,43
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 28. 10.
2005, Ob-29010/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Vrtec Laško
Ob-837/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Braslovče, kontaktna oseba: Emilijan Ribič, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-23-50, faks
03/703-23-59, elektronska pošta: andreja.zupan@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nabava materiala in
živil za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,875.435 SIT. To je letna vrednost.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: kruh in pekovsko
pecivo: Pekarna Postojna d.o.o., kontaktna
oseba: Mateja Satler, Kolodvorska 5c, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 03/572-00-46, faks
03/572-00-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,867.999,55 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ZJN -01/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-26387/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Osnovna šola Braslovče

Gradnje
Št. 011-04-2004

Ob-826/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: redno
vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 4 za obdobje 1. 9. 2005 do 31. 8.
2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
120-121 z dne 30. 12. 2005, Ob-36687/05,
se popravi točka V.1.1. in se pravilno glasi:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska 20,
4000 Kranj.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-221/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 75/G.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca gradbenih, obrtniških, elektro in strojno instalacijskih del pri ureditvi energetike na
objektu Slomškov trg 10, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 115,380.000 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. 75/G.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 126,882.443
SIT, najvišja ponudba 150,330.879 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 75/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2005 (datum sprejema odločitve).
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26725/05 z dne 7. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ponudnika
ni izbral, ker so bile vse prejete ponudbe
nesprejemljive.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-234/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Alenka Šintler, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
Slovenija, tel. 07/81-61-200, 07/81-61-214,
faks 07/81-61-210, elektronska pošta: obcina.sevnica@siol.net, internetni naslov:
www.obcina-sevnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500, 503, 504.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev II. nadstropja prizidka Zdravstvenega doma Sevnica (GOI
dela) št. 40301-0008/2005).
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za ureditev II. nadstropja prizidka Zdravstvenega doma
Sevnica v ordinacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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. 2/2005 DD: SL – inženiring
Boršt d.o.o., kontaktna oseba: Silvester Lopatič, Boršt 12 b, 8263 Cerklje ob Krki, Slovenija, tel. 07/490-22-60, faks 07/490-22-63,
elektronska pošta: Sl-inzeniring@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 86,260.418 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40301-0008/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 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: 11. 1. 2006.
Občina Sevnica
Ob-420/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Jakše Milan, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: milan.j@sentjernej.si, internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja prizidka k Osnovni šoli v Šentjerneju.
II.5) Kratek opis: izgradnja prizidka k
Osnovni šoli v Šentjerneju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 276 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. 351-03-167/2005:
Begrad d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, kontaktna oseba: Ljubo Munih, Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-43-00, faks 07/393-43-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 237,197.439,72 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 29. 7. 2005,
Ob-21107/05.
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: 12. 1. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-421/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Jakše Milan, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: milan.j@sentjernej.si, internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prizidek in rekonstrukcija
zdravstvene postaje v Šentjerneju.
II.5) Kratek opis: prizidek in rekonstrukcija zdravstvene postaje v Šentjerneju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 142 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. 351-03-177/2005: Vingrad
d.o.o., kontaktna oseba: Špela Bele Zatežič,
Smrečnikova 40, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/337-02-40, faks 07/337-02-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 127,898.326,18 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: 351-03-177/2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 1. 8. 2005,
Ob-21856/05.
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: 12. 1. 2006.
Občina Šentjernej
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Št. 41405-28/2005
Ob-448/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
mag. Boris Škerbinek, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03,
faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.skerbinek@maribor.si, internetni naslov:
www.maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
II.5) Kratek opis: adaptacija, sanacija,
rekonstrukcija in prenova mariborskega
gradu za potrebe pokrajinskega muzeja
v Mariboru – projekt Bastion.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,937.930,99 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. 41405-28/2005: Konstruktor VGR, d.o.o., kontaktna oseba: Miklavška
59/a, 2311 Sp. Hoče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 62,937.930,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 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: 11. 1. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 19/01
Ob-677/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba:
Albin Apotekar, inž. les., Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-06,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga II – gradbena dela:
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,1;
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,2.
II.5) Kratek opis: gradbena dela v delovni enoti Ravne pri Šoštanju:
– zamenjava ostrešja in kritine na
upravi,
– sanacija pralnice,
– sanacija dimnika v vrtnariji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Gradia gradbeno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Balek,
Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija, tel.
03/571-92-21, faks 03/710-06-81, elektronska pošta: gradia@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 34,908.762,85 SIT, najvišja ponudba:
48,684.076,83 SIT.
Valuta: 60 dni.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29929/05, stran 7969, Ur. l. RS,
št. 97 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: 13. 1. 2006.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 110-1/06
Ob-681/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
323.23.5.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00291.
II.5) Kratek opis: gradbeno instalacijska dela in postavitev dodatnih video
kamer ob AC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 137,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Siteep d.d., kontaktna
oseba: Bojan Košir, el. teh., Pivovarniška
ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 133,291.511 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00291.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 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: 13. 1. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-222/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-052/2005-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: nakup letalskih vozovnic in/ali organizacija letalskih prevozov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
45,000.000 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-052/2005-1LODP/S: Airpass d.o.o., kontaktna oseba:
Marko Omerzel, Vošnjakova ul. 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-70-00; Ilirika turizem d.o.o., kontaktna oseba: Saša
Petričič, Slovenska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-08-22; Adria Airways d.d., kontaktna oseba: Željko Vidovič,
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/369-10-00; Globtur d.o.o., kontaktna
oseba: Andreja Rogan Lajovic, Jalnova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-44-31;
Kompas d.d., kontaktna oseba: Maja Hamzič, Pražakova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-62-20; TAN-GO d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Gnus, Trdinova ulica 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-61-67;
Concorde d.o.o., kontaktna oseba: Zorica
Sagadin, Šubičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-05-80.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-052/2005-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26082/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: po preteku trimesečne dobe bo naročnik izvedel ocenjevanje
ponudnikov. Ponudnikom, ki bodo zasedli
prvih pet mest bo pogodba veljala do izteka
enega leta oziroma do porabe sredstev. oziroma do izvedbe novega JN za predmetno
storitev.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 433-01-23/2005/25
Ob-232/06
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:
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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/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.60.16.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01-23/2005.
II.5) Kratek opis: varovanje poslovnih
prostorov.
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:
1. cena,
2. reference,
3. ISO certifikat.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01-23/2005: Sintal
d.d., kontaktna oseba: Bogomir Opeka, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/513-01-00, faks 01/513-01-09,
elektronska pošta: komerciala@sintal.si, internetni naslov: http://www.sintal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,011.600 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: 433-01-23/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26617/05 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: 10. 1. 2006.
Ministrstvo za finance
Ob-239/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 15-1A.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 80/S.
II.5) Kratek opis: tiskanje O'glasne pošte, Poštnih razgledov in Uradnega glasila Pošte v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

tev: javno naročilo št. 80/S: Schwarz d.o.o.,
Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/423-88-00, faks 01/422-88-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,500.300 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 80/S: Utrip Brežice
d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/49-61-193, faks 07/49-90-811.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,223.624 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28443/05 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: 11. 1. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-257/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Mirjana Prelič, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-92-431, faks 01/58-92-697, elektronska pošta: mirjana.prelic@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SLO NACE 74.7 čiščenje objektov in opreme (SKD 2002).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 3/2005.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za
opravljanje storitev čiščenja fakultetnih
prostorov in okolice ter dobava materialov za čiščenje.
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. JR – 3/2005: DIW Service d.o.o., kontaktna oseba: Drago Petek,
Puhova 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/47-16-750, faks 02/47-16-760.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 95 z dne 28. 10. 2005,
Ob-29099/05.
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: 10. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
Ob-288/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: 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:
74.12.12.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-075/2005-3L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leta
2005, 2006 in 2007, ter posamezna svetovanja na RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
11,000.000 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-075/2005-3L-ODP/S:
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o., kontaktna oseba: Zdenka Vidovič,
Železna c. 8a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-11-10, faks 01/420-11-27.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 10,800.000
SIT, najvišja ponudba 22,032.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-075/2005-3LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 99-101 z dne 11. 11.
2005, Ob-30366/05.
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: 12. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. VI-33/5-9
Ob-296/06
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Trbovlje, p.o. kontaktna oseba: Mirjana Dolinar, sanit. inž.,
Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, tel.
03/565-25-00,
telefaks
03/562-61-22,
e-mail: sbt.Trbovlje@sb-trbovlje.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: VI-33/5.
II.5) Kratek opis: pranje perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 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:
HTZ I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 28,159.110 SIT (vrednost
pogodbe).
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 95 z dne 28. 10. 2005,
Ob-28972/05.
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: 10. 1. 2006.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-413/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Branko Rudolf,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-491, elektronska pošta:
branko.rudolf@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-010/05-S.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzdrževanje in razvoj samopostrežnih terminalov, nadzor celotnega
omrežja samopostrežnih terminalov ter
vzdrževanje in razvoj varnostnega strežnika v sistemu kartice zdravstvenega
zavarovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 400,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Direkcija-010/05-S: Siemens d.o.o., kontaktna
oseba: Igor Ljubin, Bratislavska 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-100,
faks 01/47-46-136, elektronska pošta:
igor.ljubin@siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 463,047.562,08 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 80%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija-010/05-S.
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: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
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Ob-456/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 27/05 VV; šifra
zadeve: 430-27/2005.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev varnostne službe poslovnih prostorov na
različnih lokacijah v Ljubljani za potrebe
državne uprave, po sklopih:
– sklop 1: izvajanje storitev varnostne
službe poslovnih prostorov na lokacijah:
Parmova 33, Župančičeva 6, Jesenkova 3,
Gregorčičeva 27 in Beethovnova 11,
– sklop 2: izvajanje storitev varnostne
službe poslovnih prostorov na lokaciji: Langusova 4,
– sklop 3: izvajanje storitev varnostne
službe poslovnih prostorov na lokacijah: Maistrova 10, Metelkova 4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104,003.866,66 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. 27/05 VV: naročnik skladno z določili 76. člena ZJN-1-UPB1 zavrača vse ponudbe kot nepravilne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2005/S 122-120743 z dne 28. 6.
2005 in Uradni list RS, št. 62 z dne 1. 7.
2005, Ob-18467/05.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni izbral
nobene ponudbe. Skladno z določili 76. člena ZJN-1-UPB1 je moral vse ponudbe kot
nepravilne zavrniti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-840/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Dragan Vučković, univ.
dipl. ekon, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-16-75, faks 01/231-20-86,
elektronska pošta: zdrzz@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 9.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-03/NR-05.
II.5) Kratek opis: izvajanje notranjega
revidiranja v javnih zdravstvenih zavodih.

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-03/NR-05: ITEO Abeceda, d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,565.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-03/NR-05: Loris d.o.o.,
Trg 4. julija 67, 2370 Dravograd, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,304.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-03/NR-05: Deloitte &
Touche d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,210.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-03/NR-05: Probitas
d.o.o., Kozinova 9, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,520.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27646/05.
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: 16. 1. 2006.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-281/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OmP-01/2003II.F-02/2005-ident 114312.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
računalniške opreme – delovne postaje
(100 kosov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OmP-01/2003II.F-02/2005-ident 114312: SRC.SI d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Češčut, Tržaška
c. 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,050.000 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.: JN/OmP01/2003-II.F-02/2005-ident 114312.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 16,050.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OmP-01/2003II.F-02/2005-ident 114312.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 102/89/2006
Ob-429/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
jeklenih konstrukcij in opreme za varno
plezanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500,000.000 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. 154/2005: 1. izdelava in
dobava jeklenih konstrukcij: Maksim d.o.o.,
Celje, Mikomi d.o.o., Ljubljana, kontaktna
oseba: Štefan Miholič, Trg celjskih knezov
2, Plešičeva ulica 37, 3000 Celje, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 040/955-855, faks
01/563-31-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 249,860.426,55 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. 154/2005: 2. izdelava in dobava opreme za varno plezanje:
Anthron d.o.o., kontaktna oseba: Jožef Lorbek, Mirna pot 6, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/64-00-150, faks 05/64-00-151.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,162.783 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 154/2005.
V.4.2.1) Vrednost
javnega
naročila: vrednost (brez DDV): valuta točka 1 –
249,860.426,55 SIT; točka 2 – 59,162.783
SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 3403/05
Ob-439/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
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 36/05.
II.5) Kratek opis: dobava tovornih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 36/05: dobava
tovornih vozil: GIMPEX d.o.o., kontaktna
oseba: Bojan Rogič, Ločna 10a, 8000
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Novo mesto, Slovenija, tel. 01/200-71-41,
faks 01/200-71-60, elektronska pošta: bojan.rogic@gimpex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,368.000 SIT;
najnižja ponudba 28,368.000 SIT, najvišja
ponudba 29,332.800 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.: 36/05, dobava
tovornih vozil
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
28,368.000 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:
– skupna 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 36/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS
št. 95-96 z dne 28. 10. 2005, Ob-29311/05.
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: 13. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-658/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)158-08-332, faks
+386/(0)158-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročil: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23 naba/05.
II.5) Kratek opis: dobava drobnega materiala za vzdrževanje priključkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 23 naba/05:
N & A d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
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Krivec, Malgajeva 2a, SI-3000, Celje,
Slovenija, tel. +386/(0)3426-72-90, faks
+386/(0)3426-72-95, elektronska pošta:
info@n-a.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,423.178,24 SIT.
V.2) 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 23 naba/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št. 024642, z
dne 9. 9. 2005, Ob-23976/05.
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: 13. 1. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Št. 77/06
Ob-705/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
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 21/05.
II.5) Kratek opis: dobava in vzdrževanje EVI licenc (vzdrževanje v letu 2005
in 2006).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1)Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 21/05: sklop 1:
Dobava EVI licenc: NOEMA Cooperating,
d.o.o., kontaktna oseba: Darko Deren-
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da, Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 031/622-224, elektronska pošta:
darko@noema-coop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,338.999,78 SIT,
najnižja ponudba 14,338.999,78 SIT, najvišja ponudba 14,338.999,78 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 21/05: sklop 2: Vzdrževanje EVI licenc: NOEMA Cooperating,
d.o.o., kontaktna oseba: Darko Derenda,
Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 031/622-224, elektronska pošta: darko@noema-coop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,215.432,55 SIT;
najnižja ponudba 8,215.432,55 SIT, najvišja
ponudba 8,215.432,55 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 21/05: sklop 1:
dobava EVI licenc.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 14,338.999,78 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
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. 21/05: sklop 2:
vzdrževanje EVI licenc.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 8,215.432,55 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 21/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.

VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 76/06
Ob-707/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
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 31/05.
II.5) Kratek opis: dobava transformatorjev 110/21/36, 75 kV, YNyn6d5, 20/20/14
MVA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 154,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 31/05: dobava
dobava transformatorjev 110/21/36, 75 kV,
YNyn6d5, 20/20/14 MVA: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Pšaker, Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-94-63, faks 01/589-94-09, elektronska pošta: mitja.psaker@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 149,179.400 SIT;
najnižja ponudba 149,179.400 SIT, najvišja
ponudba 151,417.000 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. 31/05, dobava transformatorjev 110/21/36, 75 kV,
YNyn6d5, 20/20/14 MVA.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
149,179.400 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (89% delež),
– garancijski rok (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 31/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 91 z dne 14. 10. 2005, Ob-27656/05
(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: 16. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 78/06
Ob-708/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, ,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
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 37/05.
II.5) Kratek opis: dobava dušilke za izvedbo resonančne ozemljitve nevtralne
točke v RTP Grosuplje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(b) javno naročilo ima samo raziskovalni, eksperimentalni, študijski ali razvojni namen.
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 37/05: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-94-62, faks 01/589-94-09, elektronska pošta: milan.sodec@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,798.336 SIT;
najnižja ponudba 18,798.336 SIT, najvišja
ponudba 18,798.336 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. 37/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,798.336 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 37/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-228/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-01/2005-ident 116723.
II.5) Kratek opis: izvajanje elektromontažnih del na SN in NN omrežju za obdobje od 5. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop (območje – KN Kranj):
35,351.710 SIT,
2. sklop (območje – KN Cerklje):
39,659.750 SIT,
3. sklop (območje – KN Škofja Loka):
47,263.350 SIT,
4. sklop (območje – KN Železniki, KN
Tržič): 52,497.600 SIT,
5. sklop (območje – KN Jesenice):
33,352.960 SIT,
6. sklop (območje – KN Radovljica, KN
Bohinj, KN Bled): 40,730.350 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OmP-01/2005II.F-01/2005-ident 116723:
– 1.–4. sklop: Bauimex elektro-gradnjeinženiring d.o.o., kontaktna oseba: Miloš
Kern, Pot v puškarno 11, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/27-00-628, faks 04/27-00-630;
– 5. in 6. sklop: Elektrogradnje Štefelin,
Tilen Štefelin s.p., kontaktna oseba: Tilen
Štefelin, Planina pod Golico 2c, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/584-92-00, faks
04/584-92-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
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1. sklop: 16,958.210 SIT,
2. sklop: 45,072.447 SIT,
3. sklop: 47,612.400 SIT,
4. sklop: 59,291.010 SIT,
5. sklop: 96,315.707,50 SIT,
6. sklop: 30,239.855 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OmP01/2005-II.F-01/2005-ident 116723.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV):
1. sklop: 16,958.210 SIT,
2. sklop: 45,072.447 SIT,
3. sklop: 47,612.400 SIT,
4. sklop: 59,291.010 SIT,
5. sklop: 96,315.707,50 SIT,
6. sklop: 30,239.855 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-01/2005-ident 116723.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-230/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-02/2005-ident 116727.
II.5) Kratek opis: izvajanje gradbenih
del na elektroenergetskem omrežju za
obdobje od 5. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop (območje – KN Kranj):
75,000.000 SIT,
2. sklop (območje – KN Cerklje):
40,000.000 SIT,
3. sklop (območje – KN Škofja Loka):
70,000.000 SIT,
4. sklop (območje – KN Železniki, KN
Tržič): 50,000.000 SIT,
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5. sklop (območje – KN Jesenice):
50,000.000 SIT,
6. sklop (območje – KN Radovljica, KN
Bohinj, KN Bled): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OmP-01/2005II.F-01/2005-ident 116723:
– 1.–4. in 6. sklop: Bauimex elektrogradnje-inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Kern, Pot v puškarno 11, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/27-00-628, faks
04/27-00-630;
– 5. sklop: EIS – Elektroinstalacije – Milan Skočaj s.p., kontaktna oseba: Milan Skočaj, Gajeva ul. 59, 1235 Radomlje, Slovenija, tel. 01/721-25-90, faks 01/721-33-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
1. sklop: 38,936.000 SIT,
2. sklop: 26,257.800 SIT,
3. sklop: 42,619.900 SIT,
4. sklop: 37,799.500 SIT,
5. sklop: 43,969.000 SIT,
6. sklop: 44,971.800 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OmP01/2005-II.F-02/2005-ident 116727.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV):
1. sklop: 38,936.000 SIT,
2. sklop: 26,257.800 SIT,
3. sklop: 42,619.900 SIT,
4. sklop: 37,799.500 SIT,
5. sklop: 43,969.000 SIT,
6. sklop: 44,971.800 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-02/2005-ident 116727.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 3402/05
Ob-438/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 32/05.
II.5) Kratek opis: pokablitev obstoječih
35 in 20 kV daljnovodov iz RTP 110/20 kV
Potoška vas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 32/05: Elektroservisi,
d.d., kontaktna oseba: Danilo Jakop, inž.
el., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/580-04-31, faks 01/580-04-22, elektronska pošta: danilo.jakop@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54,745.141,61 SIT;
najnižja ponudba 54,745.141,61 SIT, najvišja ponudba 78,044.849 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Vrednost (brez DDV): 15,591.790 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 32/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 54,745.141,61 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba;
1. skupna ponudbena vrednost (90%),
2. potrjene reference (10%).
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 32/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 95-96 z dne 28. 10. 2005, Ob-29310/05.
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: 13. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-659/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000, Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks

+386/(0)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 27 grad/05.
II.5) kratek opis: obnova vodovoda in
kanalizacije v Šiški.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 270,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 27 grad/05:
SCT d.d., kontaktna oseba: Zorko Cerar,
Slovenska 56, SI-1000, Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1-589-86-01, faks
+386/(0)1-589-86-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 258,283.883,06 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:
eonomsko 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 27 grad/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št. 024936, z
dne 21. 10. 2005, Ob-28335/05.
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: 13. 1. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Ob-836/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/2005-G.
II.5) Kratek opis: DV 20 kV Miren Ciciban-RP Sela, gradbeno montažna dela s
postavitvijo jeklenih stebrov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 9/2005-G: Marc gradbeno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Marc, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50, faks 05/364-43-55,
elektronska pošta: marc-gp@siol.net, internetni naslov: www.marc-gp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,755.649,75 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 9/2005-G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
72,755.649,75 SIT (brez DDV).
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: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe:
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/2005-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
93 z dne 21. 10. 2005, Ob-27995/05.
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: 16. 1. 2006.
Elektro Primorska

Storitve
Št. 79/06
Ob-706/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B, št. 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 28/05.
II.5) Kratek opis: izvedba korona in video pregled daljnovodov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.

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 28/05: FLYCOM,
družba za letalske in komunikacijske storitve
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Bernard,
Moste 26b, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel.
04/530-70-08, faks 04/530-70-09, elektronska pošta: roman@flycom.si, internetni naslov: http://www.flycom.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,083.964 SIT; najnižja
ponudba 9,083.964 SIT, najvišja ponudba
9,083.964 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. 28/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 9,083.964 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
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 28/05.
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: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Javni razpisi
Št. 321-373/2004/38
Ob-418/06
Na podlagi 1. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo nad
pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih
pridelkov oziroma živil in organizacije za
kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št.
113/05), Javnega razpisa za določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS,
št. 116-117/05) in Javnega razpisa za določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo
in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov
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oziroma živil (Ur. l. RS, št. 116-117/05), ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
izdaja odločbo:
1. Za organizacijo za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil se imenujejo naslednje
organizacije:
1. Fakulteta za kmetijstvo Maribor, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu,
Vrbanska 30, 2000 Maribor,
2. Inštitut za kontrolo in certifikacijo
v kmetijstvu in gozdarstvu, Vinarska ul. 14,
2000 Maribor,
3. Bureau Veritas d.o.o., Linhartova
49a, 1000 Ljubljana.
2. Za organizacijo za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil se imenujejo naslednje organizacije:
1. Fakulteta za kmetijstvo Maribor, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu,
Vrbanska 30, 2000 Maribor, za sadje, grozdje, zelenjavo in poljščine,
2. Inštitut za kontrolo in certifikacijo
v kmetijstvu in gozdarstvu, Vinarska ul. 14,
2000 Maribor, za sadje, grozdje, zelenjavo
in poljščine,
3. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalskega tabora 2, 3310
Žalec, za sadje, grozdje, zelenjavo in poljščine,
4. Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije d.o.o. Ljubljana, Kongresni trg 14, 1000 Ljubljana, za
grozdje.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 603-2/2006/3
Ob-822/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02, 56/02), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
30/04, 48/04, 87/04 in 39/05), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04),
Proračuna Republike Slovenije za leti 2006
in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leto 2006
in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija
1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL L, št. 161, 26. 6. 1999), uredbe (ES)
št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in
sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu (UL L, št. 213, 13. 8. 1999),
Uredbe 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, št. 63, 3. 3. 2001), Uredbe 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, št. 64 6. 3.
2001), Uredbe 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, št. 72 11. 3. 2004), Enotnega programskega dokumenta 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.
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2003), Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006 na seji dne 10. 12.
2003, Izvedbene strukture ukrepa 2.3., potrjene na 52. seji Programskega sveta Evropskega socialnega sklada z dne 12. 1. 2006,
ter potrditve javnega razpisa in razpisne
dokumentacije na 53. seji Programskega
sveta Evropskega socialnega sklada, dne
16. 1. 2006, Ministrstvo Republike Slovenije
za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mrež vzgojnoizobraževalnih organizacij na področju
ugotavljanja in razvijanja kakovosti v
letih 2006 in 2007
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 2.3.4.
Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti.
Končni upravičenec je Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet
javnega
razpisa
je
(so)financiranje projektov mrež vzgojno-izobraževalnih organizacij (v nadaljevanju: vrtci/šole), ki bodo imeli za cilj razvoj procesov
ugotavljanja in razvijanja kakovosti v skladu
z Enotnim programskim dokumentom (Enotni programski dokument 2004 – 2006, Ljubljana, Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, 2004) oziroma so v
skladu s ciljem povečati kakovost vzgojnoizobraževalnih programov in razviti sisteme
(samo)evalvacije.
Namen javnega razpisa je torej spodbuditi aktivnosti ugotavljanja in razvijanja kakovosti v vrtcih, osnovnih, strokovnih in poklicnih šolah, gimnazijah, šolskih centrih ter
javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami in s tem spodbuditi samorazvojno
funkcijo vrtcev/šol. Področja kakovosti v vrtcih/šolah so: doseganje ciljev kurikula, vodenje in upravljanje, vzgojno-izobraževalni
proces (pouk, dodatne dejavnosti, izbirne
vsebine, povezava z okoljem itd.), učitelji,
udeleženci oziroma otroci/učenci, šola in
starši.
Ministrstvo bo sofinanciralo aktivnosti s
področja ugotavljanja in razvijanja kakovosti
v letih 2006 in 2007.
2.1. Cilji razpisa:
1. Vzpostavljanje procesov ugotavljanja
in razvijanja kakovosti s pomočjo uporabe
metod samoevalvacije.
2. Povezovanje vrtcev/šol v mreže ter
izmenjava dobrih praks v teh mrežah, ko gre
za procese ugotavljanja in razvijanja kakovosti dela vrtcev/šol na različnih področjih.
3. Vključevanje različnih interesnih skupin (strokovni delavci, starši in socialni partnerji) v procese ugotavljanja in razvijanja
kakovosti.
2.2. Z izbranimi prijavitelji nameravamo
doseči naslednje končne rezultate:
1. Vsak/a vrtec/šola v mreži oblikuje tim
za kakovost, ki je odgovoren za razvoj samoevalvacije.
2. Vsak/a vrtec/šola v mreži pripravi razvojni načrt kakovosti; s projektom seznani
starše, lokalno skupnost oziroma širše okolje na posvetu.
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3. Vsak/a vrtec/šola v mreži preizkusi
oziroma uporabi obstoječi ali razvije nov
instrumentarij za ugotavljanje kakovosti na
posameznih področjih.
4. Vsak/a vrtec/šola izdela analizo stanja.
5. Vsak/a vrtec/šola v mreži opredeli
ukrepe za razvijanje kakovosti v svojem letnem delovnem načrtu.
6. Vsak/a vrtec/šola v mreži predstavi
analizo rezultatov vrtcu/šoli, staršem, lokalni skupnosti oziroma širšemu okolju na
posvetu.
7. Vsak/a vrtec/šola v mreži poskrbi za
širjenje rezultatov (posvet, publikacija, spletne strani ipd.).
8. Vsak/a vrtec/šola pripravi vsebinska
poročila za koordinatorja mreže (vmesna
in končna).
9. Na ravni mreže koordinator pripravi
sintezno poročilo projekta v skladu z navodili ministrstva.
2.3. Indikatorji spremljanja projekta:
Število vključenih:
– vzgojno-izobraževalnih ustanov,
– strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– učencev,
– staršev,
– partnerjev iz širšega okolja (npr. lokalna skupnost, socialni partnerji itd.),
– zunanjih ekspertov.
2.4. Sofinancirale se bodo naslednje aktivnosti za izvedbo projekta:
V okviru vzpostavitve sistematičnih in načrtnih procesov ugotavljanja in razvijanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki temeljijo na metodi samoevalvacije:
1. Vzpostavitev timov v vrtcu/šoli
2. Sodelovanje s širšim okoljem (starši,
lokalna skupnost, institucije, socialni partnerji, konzulenti)
3. Priprava razvojnega načrta na vsaki
posamezni šoli/vrtcu, ki vključuje:
3.1. opredelitev problema glede na izbrano področje,
3.2. izbor ali pripravo instrumentarija
(vprašalnik, opazovalna lestvica, računalniške aplikacije itd.),
3.3. analizo stanja.
4. Priprava akcijskega načrta (ukrepi za
razvijanje kakovosti)
5. Poročilo o razvoju kakovosti na šoli
(vmesna in končno)
6. Diseminacija (širjenje rezultatov in dobrih praks med vrtci/šolami, lokalno skupnostjo, spletna stran, posveti, konference itd.)
Opisane aktivnosti morajo biti razvidne iz
prijavnega obrazca (Priloga 1).
2.5. Končni indikatorji
Število:
– timov v vrtcih/šolah,
– razvojnih načrtov,
– pripravljenih in uporabljenih instrumentarijev,
– akcijskih načrtov,
– končnih poročil o razvoju kakovosti na
vrtcu/šoli,
– diseminacij.
2.6. Področja samoevalvacije
Vrtec/šola lahko izbira med različnimi
področji, ki jih bo samoevalvirala. Predlagamo, da posamezni vrtec/šola izbere eno
področje, mreža pa pokrije čim več različnih
področij, kot so opredeljena v točki 2.
2.7. Rok za izvedbo aktivnosti
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti iz projekta je 1. 4. 2006, zaključek
pa najkasneje 31. avgust 2007.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavi koordinator
mreže vrtcev/šol, ki je eden od (aktivnih)
partnerjev v mreži vrtcev/šol (v nadaljevanju: prijavitelj), in sicer: vrtec, osnovna, srednja poklicna in strokovna šola, gimnazija
ter javni zavod za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki je organiziran
v javni mreži ali je za izvajanje dejavnosti
(so)financiran iz državnega proračuna. Šolski centri, ki imajo v svoji sestavi več šol,
ki niso pravne osebe, lahko prijavijo šole v
svoji sestavi kot posamične prijavitelje, pri
čemer sami odločajo o številu prijavljenih
šol, ali pa šolski center kot posamičnega
prijavitelja; ne morejo pa prijaviti šole v svoji
sestavi in istočasno šolski center.
Prijavitelji in partnerji v mreži morajo biti
vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih
programov in v primeru, da gre za zasebno šolo, imeti ustrezno odločbo o koncesiji
ali odločbo o (so)financiranju iz državnega
proračuna.
V mrežo se morajo vključiti vzgojno-izobraževalne organizacije iste ravni, opredeljene v tem razpisu (v nadaljevanju: raven):
mreža vrtcev, mreža osnovnih šol, mreža
gimnazij, mreža poklicnih in strokovnih srednjih šol. V eno mrežo mora biti vključenih
najmanj 5 organizacij. Prednost bodo imele mreže, ki bodo vključevale vrtce/šole iz
različnih regij in bodo obravnavale različna področja kakovosti. Vsaka mreža mora
imeti svoj projektni tim, ki je sestavljen iz
predstavnikov v mrežo vključenih ustanov.
Vsaka mreža mora imeti koordinatorja mreže, ki je zadolžen za koordinacijo mreže in
poročanje ministrstvu. Koordinator mreže bo
izvajalec projekta, vanjo vključene organizacije pa njegovi aktivni/konzorcijski partnerji.
Prijavitelji morajo pridobiti soglasja aktivnih
partnerjev in drugih ustanov, vključenih v
izvedbo projekta.
4. Merila izbora
Merila izbora:
A) Vsebinski del:
Opis projekta:
– skladnost projekta z namenom razpisa,
– jasnost in izvedljivost ciljev,
– razvidna navezava na EPD in druge
strateške razvojne dokumente,
– dodana vrednost,
– koristnost, izvedljivost in sistematičnost projekta,
– vključene vzgojno-izobraževalne organizacije,
– področja samoevalvacije,
– regijska pokritost.
Reference:
– projekti s področja kakovosti,
– mednarodni projekti,
– projekti ESS.
Ciljne skupine:
– ustreznost,
– število.
Končni indikatorji:
– skladnost in dosegljivost končnih indikatorjev.
Aktivnosti:
– opredeljen časovni potek,
– izvedba vseh aktivnosti,
– ustrezna predstavitev aktivnosti,
– opredeljena odgovornost izvedbe posamezne aktivnosti,
– ustreznost razvojnega načrta,
– relevantna metodologija in instrumenti,
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– ustrezen akcijski načrt,
– opredeljeno sodelovanje s širšim okoljem,
– ustrezna predstavitev projekta in širjenje rezultatov.
Pravila obveščanja in spremljanje:
– ustrezno opredeljene aktivnosti obveščanja,
– opredeljene metode notranjega spremljanja projekta.
Skladnost s horizontalnimi prioritetami.
Človeški viri projekta:
– ustrezna sestava projektne skupine,
– jasno opredeljene naloge aktivnih partnerjev.
B) Finančni del:
Ugodnost prijave
Vsebinski del bo predstavljal 80% končne ocene predloga projekta, finančni del pa
20%. Merila so podrobneje opredeljena v
ocenjevalnem obrazcu (Priloga 3).
Ministrstvo bo izbralo na vsaki ravni eno
mrežo, na ravni osnovne šole dve mreži.
V primeru, da bodo sredstva na ravneh
ostajala oziroma se za katero izmed ravni
ne bo prejelo ustrezne prijave, bo ministrstvo dodatno izbralo tiste mreže, ki bodo
zbrale največ točk, v okviru razpoložljivih
sredstev.
5. Višina sredstev
Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za
sofinanciranje aktivnosti širjenja sistema
razvijanja kakovosti, je 80,000.000 SIT. V
letu 2006 je namenjenih skupaj 20,000.000
SIT, v letu 2007 pa 60,000.000 SIT. 75%
celotne vrednosti bo zagotovljenih s proračunske postavke 4391 – Strukturni skladi
– tuja udeležba (60,000.000 SIT), 25% pa s
finančne postavke 4396 – Strukturni skladi
– lastna udeležba (20,000.000 SIT).
Ministrstvo bo sredstva izbranim prijaviteljem izplačalo na podlagi odobrenih in
zahtevkov za izplačilo. Nadzor po 4. členu
Uredbe 438/2001 izvaja kontrolna enota
pri ministrstvu.
Okvirna višina sredstev za posamezno
raven:
– vrtce: 14 – 18 mio SIT,
– osnovne šole: 28 – 36 mio SIT,
– gimnazije: 14 – 18 mio SIT,
– srednje poklicne in strokovne šole: 14
– 18 mio SIT.
6. Način in rok prijave na razpis
6.1. Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav na razpis
Prijava na razpis mora biti poslana na
predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse ustrezno
izpolnjene obrazce po vrstnem redu, navedenem v obrazcu »Vsebina popolne prijave« (Obrazec 2). Za izpolnjenimi obrazci
morajo biti priložene zahtevane priloge in
izjave v vrstnem redu, kot ustreza obrazcem, na katere se nanašajo. Prijavitelj
mora priložiti še naslednje listine:
– kopijo dokazila o registraciji,
– kopijo odločbe o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, če gre za
javno šolo/vrtec, in v primeru, da gre za
zasebno šolo/vrtec, kopijo odločbe o koncesiji ali kopijo odločbe o (so)financiranju iz
državnega proračuna in
– v primeru, da vrtec/šola ni zavezanec
za DDV, kopijo potrdila, da organizacija ni
zavezanec za DDV.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti nalepljen izpol-

njen obrazec »Oddaja prijave na razpis«
(Obrazec 1), ki je del razpisne dokumentacije, ali pa morajo biti na ovojnici navedeni
vsi elementi iz obrazca. Vsaka prijava mora
vsebovati en podpisan original in tri kopije.
Zaradi lažje obdelave podatkov mora prijavitelj prijavni obrazec in priloge oddati tudi
v elektronski obliki na računalniški disketi
ali CD-ju.
Prepozne, nepravilno izpolnjene in
označene pisemske ovojnice bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Ne glede na način oddaje morajo biti
prijave na razpis v glavni pisarni Ministrstva
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
najkasneje do petka, 10. februarja 2006,
do 13. ure.
6.2. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav ne bo javno in bo izvedeno 13. februarja 2006 ob 8. uri v sejni sobi Ministrstva
za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva,
Kotnikova 38, Ljubljana. Prijavitelja, katerega prijava bo nepopolna, se bo v roku
osmih dni po odpiranju prijav pisno pozvalo
k dopolnitvi prijave. Prijave, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, komisija s sklepom zavrže.
6.3. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje do
10. marca 2006.
7. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko
dobite na domači spletni strani ministrstva
http://www.mss.gov.si/ pod rubriko »Razpisi in javna naročila«.
8. Dodatne informacije
Za vse zainteresirane prijavitelje bo informativni dan predvidoma v četrtek, 26. januarja 2006. Kraj in ura bosta objavljena na
spletni strani ministrstva.
Vsa dodatna vprašanja lahko zainteresirani pošljejo od 27. januarja do 3. februarja 2006 po elektronski pošti na naslednje
naslove:
– splošna
vprašanja:
mateja.gajgar@gov.si, tel. 01/478-43-09,
– vsebinska
vprašanja:
nada.pozar@gov.si, tel. 01/478-43-10,
– finančna vprašanja: kocevar.helga@gov.si, tel. 01/478-43-02,
– pravna vprašanja: spela.fotivec@gov.
si, tel. 01/478-43-07.
Odgovori, ki se bodo izkazali za relevantne, bodo objavljeni na spletnih straneh.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1103-2/2006
Ob-823/06
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.
1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL
L, št. 161, 26. 6. 1999), Uredbe (ES) št.
1784/1999 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu (UL L, št. 213, 13. 8.
1999), Uredbe 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, št. 63, 3. 3.
2001), Uredbe 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, št. 64 6. 3. 2001),
Uredbe komisije (ES) št. 448/2004 z dne
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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, št. 72
11. 3. 2004), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04,
48/04, 87/04 in 39/05), Enotnega programskega dokumenta 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), Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006 na seji dne 10. 12.
2003, Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) minister
za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvedbe projekta
Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006
in 2007
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na
ukrep Enotnega programskega dokumenta znotraj druge prednostne naloge Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje,
ukrep 2.3 Vseživljenjsko učenje, podaktivnost 2.3.1.1. Izobraževanje izobraževalcev.
Končni upravičenec je Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti pri razvoju modelov ter
vzpostavljanje in poglabljanje partnerstva v
okviru projektov Partnerstvo fakultet in šol
v letih 2006 in 2007.
Aktivno partnerstvo med fakultetami in
vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki bo razvito v okviru projektov, naj bi omogočalo
kakovostno praktično usposabljanje študentov v dodiplomskem študiju in nadaljevalno praktično usposabljanje diplomantov
pri uvajanju v vzgojno-izobraževalno delo,
podpiralo razvoj nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja kot oblike vseživljenjskega
učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter omogočalo skupno raziskovanje pedagoške prakse in pretok novega
znanja v prakso.
Z razpisom želi Ministrstvo za šolstvo
in šport pridobiti preizkušene modele, podprte z mrežnimi partnerskimi povezavami
med institucijami za začetno izobraževanje
učiteljev in vzgojno-izobraževalnimi zavodi
na področju izvajanja učne prakse kot dela
začetnega izobraževanja učiteljev in drugih
strokovnih delavcev, uvajanja pripravnikov
in začetnikov v pedagoški poklic, izvajanja
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter raziskovanja pedagoške prakse in
pretoka novega znanja v prakso.
Projekti, ki jih prijavitelji prijavijo v okviru tega razpisa, so namenjeni naslednjim
ciljnim skupinam:
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– študentom pedagoških študijskih programov;
– pripravnikom oziroma učiteljem začetnikom;
– učiteljem oziroma drugim strokovnim
delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov;
– ravnateljem in vodstvenim delavcem
vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Prijavitelji lahko v okviru razpisa prijavijo projekte za razvoj naslednjih štirih
modelov:
– Model I: Učna praksa kot dela programa začetnega izobraževanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– Model II: Uvajanje pripravnikov oziroma začetnikov v pedagoškem poklicu v
vzgojno-izobraževalno delo,
– Model III: Nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje kot oblika vseživljenjskega
učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, podprtega s sodobno učno
tehnologijo,
– Model IV: Raziskave pedagoške prakse in neposredna uporaba rezultatov v
vzgojno-izobraževalnem delu.
Vsakega od navedenih štirih modelov
se v okviru razpisa prijavi kot samostojen
projekt. Posamezni prijavitelj lahko prijavi
od enega do štiri projekte, po enega za
vsakega od štirih modelov.
V okviru navedenih projektov lahko prijavitelji prijavijo naslednje sklope aktivnosti:
– Model I: Učna praksa kot del programa začetnega izobraževanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Glavne aktivnosti s pripadajočimi rezultati:
– oblikovanje usklajenega predloga nabora kompetenc diplomantov pedagoških
smeri študija in kompetenc študenta – praktikanta ob koncu praktičnega usposabljanja
v okviru pedagoške prakse ter kompetenc
učitelja – strokovnega sodelavca fakultete
za izvajanje študijske prakse;
– oblikovanje vzorčne mreže šol za izvajanje študijske prakse;
– izdelava podporne dokumentacije za
uveljavljanje modela izvajanja študijske
prakse;
– priprava in izvajanje programov profesionalnega usposabljanja oziroma izpopolnjevanja za učitelje – strokovne sodelavce
fakultet za izvajanje pedagoške prakse;
– priprava in izdelava priročnika in drugih pripomočkov na različnih nosilcih (knjižni, video, CD) za uresničevanje modela
v praksi;
– oblikovanje predlogov sistemskih, organizacijskih in normativnih sprememb, potrebnih, da model zaživi v praksi.
– Model II: Uvajanje pripravnikov oziroma začetnikov v pedagoškem poklicu v
vzgojno-izobraževalno delo.
Glavne aktivnosti s pripadajočimi rezultati:
– oblikovanje usklajenega predloga nabora kompetenc učitelja pripravnika oziroma začetnika ob zaključku praktičnega
usposabljanja pod vodstvom mentorja ter
kompetenc mentorja za praktično usposabljanje ob uvajanju v vzgojno-izobraževalno delo;
– izdelava podporne dokumentacije za
uveljavljanje modela praktičnega usposabljanja ob uvajanju v vzgojno-izobraževalno delo;
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– priprava in izvajanje programov profesionalnega usposabljanja oziroma izpopolnjevanja za mentorje učiteljem ob uvajanju
v vzgojno-izobraževalno delo;
– izdelava predloga za postopek licenciranja mentorja učitelju pripravniku oziroma
začetniku;
– priprava in izdelava priročnika in drugih pripomočkov na različnih nosilcih (knjižni, video, CD) za uresničevanje modela
v praksi.
– Model III: Nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje kot oblika vseživljenjskega
učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, podprtega s sodobno učno
tehnologijo.
Glavne aktivnosti s pripadajočimi rezultati:
– pripravljanje in izvajanje novih tipov
programov profesionalnega usposabljanja
in izpopolnjevanja kot odziv na potrebe pedagoške prakse;
– razvoj in izvajanje novih programov
profesionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja z uporabo sodobne učne tehnologije (izobraževanje na daljavo, spletna
podpora izvajanju programa itd.);
– oblikovanje predlogov sistemskih, organizacijskih in normativnih sprememb, potrebnih, da model zaživi v praksi.
– Model IV: Raziskave pedagoške prakse in neposredna uporaba rezultatov v
vzgojno-izobraževalnem delu.
Glavne aktivnosti s pripadajočimi rezultati:
– zbiranje in posredovanje informacij o
potrebah in interesu za raziskave pedagoške prakse preko spletnih strani;
– pripravljanje in izvajanje raziskav pedagoške prakse, v katerih sodelujejo učitelji
– raziskovalci;
– informiranje o rezultatih raziskav preko spletnih strani;
– oblikovanje predlogov za uporabo rezultatov raziskav v pedagoški praksi;
– oblikovanje predlogov sistemskih, organizacijskih in normativnih sprememb, potrebnih, da model zaživi v praksi.
Za vse štiri modele je mogoče prijaviti
naslednje podporne aktivnosti s spremljajočimi rezultati:
– razvoj in vzdrževanje spletnih strani
za podporo razvitih modelov;
– priprava in izdajanje publikacij, video
in CD zapisov s predstavitvami rezultatov
projektov;
– koordiniranje aktivnosti večih visokošolskih zavodov – aktivnih partnerjev pri
razvoju istovrstnega modela;
– oglaševanje aktivnosti v okviru projekta;
– publiciranje in promocija rezultatov
projekta;
– organiziranje obiskov strokovnih ekspertov iz tujine z namenom izmenjave
mnenj;
– organiziranje koordinativnih sestankov
in strokovnih srečanj v okviru projekta;
– organiziranje koordinativnih sestankov in strokovnih srečanj izvajalcev projektov za razvoj istovrstnega modela ter
konferenc z mednarodno udeležbo zaradi
izmenjave informacij in dogovorov glede
predlaganih rešitev;
– zbiranje in evalviranje podatkov o
uspešnosti razvitih modelov.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu

Na razpis lahko kandidirajo:
– visokošolski zavodi, ki so registrirani
za izvajanje javno veljavnih študijskih programov pedagoške smeri.
4. Vloga, poslana na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen/o in podpisan/o Prijavnico
za projekt ESS in Finančni načrt za projekt ESS;
– izpisek iz sodnega registra;
– potrdilo
o
davčni
(DDV)
(ne)vezanosti;
– parafiran vzorec pogodbe;
– pisni dogovor o partnerskem sodelovanju z najmanj petnajstimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi;
– CV-ji projektnega vodje in ostalih strokovnjakov;
– deklaracijo o DDV.
Vsa navedena dokumentacija in obrazci
morajo biti opremljeni s podpisom pooblaščene osebe in žigom.
5. Pogoji in merila izbora
Vloge bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla strokovna komisija. Vloge, za
katere bo ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo nadalje
obravnavala v postopku izbora.
V postopku izbora med prijavljenimi projekti bo strokovna komisija upoštevala izločitvene pogoje ter merila za ocenjevanje
projektov.
Izločitveni pogoji:
– Prijavitelj mora vsak projekt prijaviti
za izvajanje v letu 2006 in v letu 2007.
Projekti, ki ne bodo načrtovani kot dvoletni,
ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku
izbora.
– Načrt financiranja projekta za leto
2006 ne sme presegati 5,192.973,50
SIT, za leto 2007 pa ne sme biti višji od
10,262.857 SIT, skupno za obe leti torej
največ 15,455.830,50 SIT. Projekti, ki bodo
presegali navedene meje, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora.
– Prijavitelj mora imeti sklenjen pisni
dogovor o partnerskem sodelovanju pri izvedbi projekta z najmanj petnajstimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Projekti, ki ne
bodo podprti z zagotovitvijo zahtevanega
partnerstva, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora.
Merila za ocenjevanje projektov s pripadajočim številom točk:
– vsebina projekta – največ 15 točk,
– reference prijavitelja in izvajalcev projekta – največ 10 točk,
– opredelitev ciljnih skupin projekta –
največ 3 točke,
– pričakovani rezultati projekta in indikatorji – največ 2 točki,
– projektne aktivnosti – največ 9 točk,
– aktivnosti obveščanja in spremljanja
– največ 3 točk,
– skladnost s horizontalnimi prioritetami
– največ 9 točk,
– viri projekta – največ 3 točke,
– partnerstvo – največ 6 točk,
– učinkovitost projekta s finančnega vidika – največ 15 točk.
Največje možno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezen projekt, je 75
točk.
Strokovna komisija bo za izbor predlagala največ štirinajst izmed prijavljenih projektov, in sicer tiste, ki bodo zbrali največje
število točk. V primeru ostanka razpisanih
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sredstev se preostala sredstva dodelijo naslednjim projektom po vrstnem redu glede
na število točk, pri čemer število točk projekta ne sme biti manjše od 60.
S posameznim prijaviteljem se sklene
ena pogodba za vse njegove projekte, ki
so se uvrstili v izbor.
6. Skupna višina sredstev
Skupna višina sredstev za predmet razpisa v letu 2006 je 72,701.630 SIT, v letu
2007 pa 143,680.000 SIT.
Sredstva bodo črpana iz:
– integralnega proračuna, PP 4410 v
okvirni višini 18,175.407,50 SIT v letu 2006,
v letu 2007 pa v okvirni višini 35,920.000
SIT.
– sredstev Evropskega socialnega sklada s PP 4423 v okvirni višini 54,526.222,50
SIT v letu 2006, v letu 2007 pa v okvirni
višini 107,760.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2006 izplačalo v proračunskem letu 2006, sredstva, dodeljena za leto
2007 pa v proračunskem letu 2007.
8. Rok za izvedbo aktivnosti
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, financiranih na podlagi tega razpisa v letu 2006 je datum sklenitve pogodbe,
za zaključek izvajanja aktivnosti pa 30. 9.
2006.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale v
okviru sredstev, dodeljenih za leto 2007, je
predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 10. 2006 in zaključek 30. 9. 2007.
9. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge z zahtevano vsebino morajo biti
poslane priporočeno po pošti na naslov
Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za
razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in
naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne
odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta Partnerstvo fakultet
in šol v letih 2006 in 2007«.
Vloga šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele vloge se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vloge bo po izteku roka za oddajo vlog
odprla in ocenila imenovana strokovna komisija. Javno odpiranje vlog bo dne 24. 2.
2006 ob 9. uri in bo potekalo v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana,
Kotnikova 38, 115/I. nadstropje.
Prijavitelje nepopolnih vlog se bo v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvalo na
dopolnitev vloge. Vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavrže.
11. Obveščanje o izidu: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku tridesetih dni od izteka roka za oddajo vlog.
12. Preveritev utemeljenosti sklepa:
prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj
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kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni
s sklepom.
13. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za
šolstvo in šport, www.mss.si ali osebno
med delovnim časom pri Službi za razvoj
kadrov v šolstvu na naslovu Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Za dodatne informacije
lahko pokličete Alenko Taštanosko na tel.
01/478-42-18.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6036-13/2006

Ob-993/06

Javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti pri
posodabljanju in razvijanju programov
za pridobitev poklicne in srednje
strokovne izobrazbe 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 L64 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),
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
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2.3.2/podaktivnost 2.3.2.1 Posodabljanje
in razvijanje programov izobraževanja in
usposabljanja v poklicnem in terciarnem
izobraževanju. Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo je v Enotnem programskem
dokumentu v okviru Evropskega socialnega sklada za programsko obdobje 2004
– 2006 opredelilo kot prioriteto posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju. Programsko obdobje sovpada
z uresničevanjem kopenhagenskega in
bruškega procesa v poklicnem izobraževanju. Nekateri njuni glavni cilji so tudi
uresničevanje aktivnosti posodabljanja in
razvoja programov za pridobitev nižje in
srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe pa tudi priprava kratkih programov
za usposabljanje:
– povezanost strokovno teoretičnega
ter praktičnega znanja,
– večja praktična usposobljenost in zaposlivost udeležencev izobraževanja,
– vključitev ključnih kvalifikacij v izobraževalne programe.
Ministrstvo bo v letih 2006 in 2007 sofinanciralo aktivnosti, povezane z izdelavo novih in prenovo veljavnih programov
za pridobitev nižje in srednje poklicne ter
srednje strokovne izobrazbe na področjih:
strojništvo, elektrotehnika in računalništvo,
gradbeništvo in geodezija, lesarstvo, gostinstvo in turizem, varovanje okolja; in
pripravo cele palete kratkih neformalnih
programov usposabljanja za potrebe povečanja konkurenčnosti gospodarstva v
skladu z izhodišči za njihovo pripravo, ki
jih je na 53. seji 30. novembra 2001 sprejel
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
Pričakovani rezultati projekta so:
– Predlogi programov za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne
izobrazbe, zasnovanih praviloma na več
poklicnih standardih, modularno sestavljenih, preko odprtega dela nacionalnega
kurikula prilagojeni potrebam lokalnega in
regionalnega gospodarstva.
– Programi za usposabljanje za potrebe
regionalnega gospodarstva.
Pri pripravi projektov je treba upoštevati
horizontalne prioritete ukrepa vseživljenjsko učenje, ki so navedene v Enotnem
programskem dokumentu: enake možnosti, informacijska družba in trajnostni razvoj
(okolje).
3. Podprte aktivnosti
Sofinancirale se bodo naslednje aktivnosti za izvedbo projekta, navedene po
prednostnem vrstnem redu, kot bo upoštevan pri izbiri projektov:
– organizacija strokovnih skupin, izvedba delavnic in posvetov za opredeljevanje in usklajevanje poklicnih kompetenc,
ki se bodo zagotavljale v izobraževalnih
programih;
– organizacija strokovnih skupin, izvedba delavnic in posvetov za usklajevanje
izobraževalnih programov z delodajalci v
lokalnem in regionalnem okolju;
– organizacija strokovnih skupin ekspertov za pripravo izobraževalnih programov z
vsemi elementi, ki jih določajo predpisi in
izhodišča;
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– organizacija programskih sosvetov za
usklajevanje odprtega dela kurikula;
– izobraževanje in usposabljanje mentorjev, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja, ki poteka v skladu z
izobraževalnimi programi pri delodajalcu;
– udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre prakse, ki so
povezane s kopenhagenskim in bruškim
procesom oziroma vseživljenjskim učenjem, in bodo na tem področju prispevale
k izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v srednjem izobraževanju.
4. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo
projektov
Za projekte, izbrane po tem razpisu, se
lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datuma oddaje vloge na razpis.
Rok za dokončanje projektov je do
15. 9. 2007.
5. Pogoji za kandidiranje
Projekte lahko prijavijo javne in zasebne
srednje šole, šolski centri ali njihovi konzorciji, ki izvajajo svojo dejavnost na območju
Republike Slovenije (v nadaljevanju: prijavitelji).
Zavodi s področja kmetijstva in živilstva
lahko sodelujejo v razpisu samo kot partnerji pri izvedbi projektov.
Prijavitelj mora imeti vsaj tri druge partnerje, od tega vsaj enega iz vrst delodajalcev. Prijavitelj ima lahko tudi mednarodne
partnerje z ustreznega področja.
Prijavitelj mora pri izvedbi projekta zagotoviti:
– sodelovanje s Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in upoštevanje njegovih metodologij,
– upoštevanje izhodišč za pripravo programov, ki jih sprejema pristojni strokovni
svet.
6. Vrsta upravičenih stroškov in obravnava plačil
6.1. Vrsta upravičenih stroškov
op.: Če predvidevate tudi kakšna dela
po podjemnih ali avtorskih pogodbah, je
potrebno tudi te stroške definirati kot upravičene.
Izvajalcem bodo v skladu s pogodbo povrnjeni stroški v sorazmernem deležu, ki jih
bodo imeli s pripravo in izvedbo projektov,
izbranih po tem razpisu. Upravičeni stroški
izvajalca, ki bodo nastali zaradi izvedbe
aktivnosti projekta so sledeči:
– stroški tehničnih in administrativnih
nalog:
– plače in drugi izdatki zaposlenim,
prispevki delodajalca za socialno varnost
za zaposlene, davek na izplačane plače in
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja;
– pisarniški in splošni material in storitve;
– energija in komunikacije;
– izdatki za službena potovanja ter
prevozni stroški in storitve;
– najemnine in zakupnine (leasing) poslovnih objektov, računalniške in programske opreme oziroma njihovo tekoče vzdrževanje,
– amortizacija sredstev.
Natančneje so upravičeni stroški navedeni v načrtu financiranja v prijavnem
obrazcu. Stroški priprave in prijave na projekt niso povračljivi in se ne smejo uveljavljati.
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Navedeni stroški so upravičeni le če:
– so nastali od oddaje vloge na razpis
do roka za končanje projekta,
– so evidentirani v ustreznih knjigovodskih listinah,
– so nujni za izvedbo projekta ter
– niso in ne bodo financirani iz drugih
virov sredstev.
Za projekte, izbrane po tem razpisu, se
lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datuma oddaje vloge na razpis do končanja
projekta (najkasneje do 15. 9. 2007).
6.2. Obravnava plačil
Plačila ureja Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
30/04, 48/04, 87/04 in 39/05). Izbranemu
izvajalcu projekta bo ministrstvo, v skladu
s pogodbo, sredstva nakazalo po opravljenem delu na podlagi zahtevka za plačilo in
poročila o opravljenem delu.
7. Vodenje evidenc o izvedbi projekta
ter obveščanje javnosti: razpis je sofinanciran iz sredstev ministrstva in Evropskega
socialnega sklada, zato bo moral izvajalec,
ki bo izbran, upoštevati zahteve o obveščanju javnosti, s pogodbo pa se bo zavezal,
da bo zagotovil zbiranje podatkov, potrebnih za poročanje in nadzor nad vsebinsko
in finančno izvedbo projekta do leta 2013.
Natančneje so zahteve opredeljene v 6. in
7. členu vzorca pogodbe, ki se bo sklepala
z izbranimi prejemniki in je del razpisne
dokumentacije.
8. Dokumenti za prijavo
Popolna vloga mora vsebovati:
a) dva izvoda prijavnega obrazca – program o izvedbi projekta. Vse strani prijavnega obrazca morajo imeti pečat prijavitelja;
b) en parafiran izvod pogodbe o izvedbi
projekta. Parafa mora biti na vseh straneh
pogodbe.
Izpolnjevanje prijavnega obrazca
V prijavnem obrazcu se navedejo:
– splošni podatki o prijavitelju, ki je nosilec projekta;
– podatki o partnerjih: navede se naziv,
pravni status in sedež partnerskih organizacij, ki bodo poleg nosilca projekta tvorno
sodelovali pri pripravi in izvedbi posameznih aktivnosti – izpolni se, če partnerji obstajajo (potrebno priložiti tudi pisno izjavo
partnerja o sodelovanju pri projektu);
– podatki o projektu:
– ime projekta: kratko ime projekta z
največ desetimi besedami;
– vodja projekta: ime in priimek osebe, ki bo vodila projekt;
– začetek projekta (mesec, leto);
– rok za končanje projekta (mesec,
leto); rok za konec projekta, ki se bo financiral po tem razpisu, je 15. 9. 2007;
– idejna zasnova projekta: kratek
opis o prijaviteljevi viziji poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja – njegova
umestitev in razvoj v slovenskem izobraževalnem sistemu ter povezava z evropskim
prostorom, vloga pri lokalnem/regionalnem
razvoju ter pomen za gospodarstvo (vloga
pri uresničevanju strategij razvoja Slovenije), ipd.;
– izhodišča za projekt in cilji projekta
(trenutno stanje na področju, vzrok za odločitev o spremembi, navedba programov,
ki jih želite prenoviti, cilji projekta);
– aktivnosti ter njihova predvidena časovna dinamika in vrednost izvedbe:

– opis aktivnosti, ki se bodo izvedle
v okviru projekta z navedbo pričakovanega rezultata posamezne aktivnosti in njena
predvidena časovna dinamika (od – do,
mesec leto) in predvidena vrednost izvedbe v SIT;
– pričakovani rezultati in vplivi (indikatorji): kratek opis rezultatov in vplivov
projekta; kvantitativni indikatorji, s katerimi
se lahko meri uspešnost izvedbe projekta: število poklicnih standardov, za katere
se pripravlja program, število usposobljenih strokovnih delavcev za izvajanje novih
programov, število usposobljenih mentorjev
praktičnega pouka, predvideno število diplomantov, število neformalnih programov
za usposabljanje…);
– pripravljenost za izvedbo: v to rubriko
se vpišejo aktivnosti, ki jih je zavod že načrtoval, izvedel oziroma potekajo ter so v
vsebinski povezavi z razpisom; sem se vpišejo tudi morebitne reference prijavitelja;
– načrt za financiranje izvedbe projekta
z dinamiko financiranja – sredstva v SIT za
obdobje-leto, ki si jih prijavitelj želi pridobiti. (Merila, na podlagi katerih je izvajalec
izdelal načrt financiranja projekta, so priloga prijavnega obrazca. Obvezno je treba
priložiti obrazložitev izračuna sredstev za
plače, iz katerega bo vidno število delovnih
ur in cena delovne ure ter cenik pogodbenega dela). Priložiti je treba pisno izjavo, da
navedeni stroški niso in ne bodo financirani
iz drugih virov sredstev.
Izpolnjevanje prijavnega obrazca je obrazloženo v pripomočku za izpolnjevanje
prijavnice.
9. Ocenjevanje projektov: pravočasno
prispele in pravilno označene vloge bo odprla in pregledala strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za
poklicno in strokovno izobraževanje.
Vloge, za katere bo komisija ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v
skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija, ki bo v skladu s postavljenimi merili
za izbiro projektov ovrednotila posamezne
projekte.
9.1. Izločitvena merila
V izbirnem postopku se bodo upoštevala izločitvena merila in merila za ocenjevanje projektov.
a) Prijavitelji se na ta javni razpis ne
morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje
katerih že prejemajo sredstva iz drugih
javnih razpisov ali drugega javnega vira
financiranja.
b) Znesek načrta za financiranje projekta je večji od razpisane vrednosti.
c) Trajanje projekta je daljše od roka
za končanje projekta, določenega z razpisom.
d) Vsebina vloge se ne ujema z razpisano temo.
e) Če je projekt ustrezen glede na izločitvena merila, bo ocenjevan tudi po merilih
za ocenjevanje projektov.
8.2 Merila za ocenjevanje projektov
Glede na razpoložljiva sredstva bodo
izbrani projekti, ki bodo zbrali večje število
točk.
Prijavitelj lahko dobi za prijavljen projekt
največ 100 točk.
Merila za ocenjevanje projekta kot celote
Projektu, kot celoti se lahko dodeli skupaj največ 80 točk, in sicer po naslednjih
merilih s pripadajočimi točkami:
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Izvajalec ima ustrezne partnerje s področja gospodarstva in šolstva, ki so v projektu povezani pri pripravi
za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe ter programe za usposabljanje
na naslednjih področij: strojništvo, elektrotehnika in računalništvo, gradbeništvo in geodezija, lesarstvo,
gostinstvo in turizem, varovanje okolja.
Utemeljitev idejne zasnove projekta (prijavitelj ima jasno vizijo o razvoju slovenskega poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja, njegovi vlogi pri razvoju lokalnega/regionalnega okolja; idejna zasnova je
skladna s priporočili in politiko Evropske unije na področju izobraževanja in upošteva tudi bruški proces,
Kopenhagensko deklaracijo, Memorandum o nadaljnjem razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
Memorandum o vseživljenjskem učenju)
Skladnost ciljev projekta s cilji razpisa:
– priprava izobraževalnih programov, ki bodo modularno zasnovani, omogočali izbirnost, omogočali mobilnost
dijakov in internacionalizacijo ter večjo zaposlivost,
– vključevanje partnerjev v izobraževalni dejavnosti in delodajalce, kar bo zagotavljalo širši strokovni in
družbeni konsenz
Usposobljenost za izvedbo projekta (kadrovska, materialna, organizacijska), kot je vidna iz opisa aktivnosti
projekta; reference prijavitelja.
Upoštevanje horizontalnih prioritet iz Enotnega programskega dokumenta tako, da je vzpostavljena povezava
vsaj z eno od treh horizontalnih prioritet: enake možnosti, informacijska družba oziroma trajnostni razvoj.
ranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju
programov za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe v letu
2006« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge morajo biti, ne glede
na način oddaje, v glavni pisarni Ministrstva
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana
najkasneje do 10. 2. 2006 do 12. ure.
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14.2. Podpis pogodbe
Hkrati z obvestilom o izbiri bo izbranim izvajalcem in prejemnikom sredstev poslan poziv k
podpisu pogodbe. Če se izvajalec v 8 dneh od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Pred podpisom pogodbe bo izvajalec pripravil program aktivnosti o izvedbi projekta,
Število možnih
točk

Merilo
Organizacija strokovnih skupin in izvedba delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma
seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev iz izobraževanja in gospodarstva, ki bodo povezani
z izdelavo novih izobraževalnih programov za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne
izobrazbe oziroma programov usposabljanja.
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki bodo
izvajali kompetenčno zasnovane izobraževalne programe in bodo odgovorni za izvedbo in spremljavo novih
programov.
Izobraževanje in usposabljanje mentorjev, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja, ki poteka
v skladu z izobraževalnimi programi pri delodajalcu.
Udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre
prakse, ki so povezani s kopenhagenskim procesom oziroma vseživljenjskim učenjem, in bodo na tem
področju prispevali k izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v poklicnem oziroma srednjem
strokovnem izobraževanju pri izvajanju izobraževalnih programov.

Komisija ocenjuje projekte tako, da vsak
član komisije oceni vsako posamezno področje projekta ter projekt kot celoto.
Primeren je tisti projekt oziroma področje
projekta, ki doseže najmanj 50 točk.
10. Višina sredstev
Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo
namenilo v letih 2006 in 2007 za sofinanciranje aktivnosti posodabljanja in razvijanja
programov za pridobitev poklicne in srednje
strokovne izobrazbe je 266,525.814,19 SIT.
75% celotnega programa financira Evropska
unija. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP): 75% v znesku 85,894.360,89
SIT v letu 2006 in 114,000.000 SIT v letu
2007 s PP 4431 – ‘Strukturni skladi – tuja
udeležba’ ter 25% v znesku 28,631.453,30
SIT v letu 2006 in 38,000.000 SIT v letu
2007 s PP 4427 – ‘Strukturni skladi – lastna
udeležba’.
Najvišja vrednost sredstev odobrenega
projekta je omejena s sredstvi razpisa.
11. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog: vloga se odda v dveh izvodih, od
katerih mora biti eden v izvirniku. Vloga mora
biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanci-

Stran

Število možnih
točk

Merilo

Merila za ocenjevanje podpornih aktivnosti
Za aktivnosti je projekt lahko ocenjen s
skupaj največ 20 točkami. Aktivnost je lahko
ocenjena, če jo je mogoče vsebinsko uvrstiti
v enega izmed tematskih sklopov iz tretje
točke razpisa, in sicer po naslednjih merilih
s pripadajočimi točkami:
Zap.
št.
1.

Št.

12. Datum odpiranja vlog: obravnavane
bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Odpiranje vlog bo 17. 2. 2006.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene predlagatelju.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
do 24. 2. 2006. Hkrati bodo obveščeni tudi
prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
14. Postopek za izbiro končnih prejemnikov
14.1. Obvestilo o izbiri
Strokovna komisija pripravi predlog liste
izvajalcev v skladu z merili za izbiro projektov, in ministru predlaga izbiro posameznih
projektov oziroma področij posameznega
projekta. Komisija lahko ministru pripravi
prednostni seznam projektov. Ministrstvo bo
predlog liste izbranih izvajalcev posredovalo
pristojnemu programskemu svetu v skladu
z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, ki se bo opredelil glede izbora in izdal
skupni sklep o potrditvi projektov. Prijavitelju
bo na tej podlagi izdano obvestilo o izbiri
projekta z odobreno višino sredstev.
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ki bo sestavni del pogodbe in podlaga za
spremljanje in ocenjevanje uspešnosti izvedbe odobrenega projekta. Navodila za pripravo programa bo ministrstvo izvajalcu poslalo hkrati s pozivom k podpisu pogodbe.
Če kateri od izbranih izvajalcev odstopi
od podpisa pogodbe, se lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega izvajalca z liste
izvajalcev, ki jo je potrdil programski svet v
skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji.
14.3. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki ni bil izbran in meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje
aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov v letih 2006 in
2007 – Pritožba«. V pritožbi mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi prijavitelji.
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O pritožbi odloči minister v roku 15 dni
s sklepom.
15. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani ministrstva
www.mszs.si pod rubriko javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na ministrstvu na Sektorju
za višje šolstvo pri Marjanu Vidrihu, tel.
01/478-57-58, 01/478-52-99, elektronski
naslov: marjan.vidrih@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6035-3/2006

Ob-994/06

Javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti pri
posodabljanju in razvijanju višješolskih
študijskih programov 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),
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
2.3.2/podaktivnost 2.3.2.1 Posodabljanje in
razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju. Končni upravičenec je Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo bo v letih 2006 in 2007 sofinanciralo aktivnosti, povezane z izdelavo novih in
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prenovo veljavnih višješolskih študijskih programov v skladu z novimi izhodišči za njihovo
pripravo, oblikovanimi v okviru javnega razpisa
za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju
in razvijanju višješolskih študijskih programov
v letih 2004 in 2005 in sofinanciranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Pričakovani rezultati projekta so višješolski študijski programi, ki bodo zasnovani praviloma za več poklicnih standardov,
bodo notranje modularno členjeni, študentom bodo omogočali večjo izbirnost in bodo
kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim
sistemom ECTS. S tem bodo omogočali
večjo mobilnost študentom med različnimi
višješolskimi študijskimi programi in prenos
kreditov v visokošolski študij. Število višješolskih študijskih programov bo manjše,
programi pa bodo zasnovani za poklicne
standarde na sorodnih področjih.
3. Podprte aktivnosti
Sofinancirale se bodo naslednje aktivnosti za izvedbo projekta, navedene po prednostnem vrstnem redu, kot bo upoštevan pri
izbiri projektov:
a) organizacija strokovnih skupin in izvedba delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma seminarjev, kjer
bo predvideno sodelovanje študentov oziroma diplomantov višje šole in partnerjev s
področja izobraževanja in gospodarstva, ki
bodo sodelovali pri izdelavi novih višješolskih študijskih programov;
b) izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, ki bodo izvajali kompetenčno zasnovane študijske programe in bodo odgovorni
za izvedbo, uporabo, spremljavo, evalvacijo
kreditno ovrednotenih programov;
c) izobraževanje in usposabljanje mentorjev, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega
dela izobraževanja, ki poteka v skladu s študijskimi programi pri delodajalcu;
d) udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre prakse, ki so
povezane z bolonjskim in bruškim procesom
oziroma vseživljenjskim učenjem, in bodo
na tem področju prispevale k izobraževanju
in usposabljanju strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju pri izvajanju
kreditno ovrednotenih programov.
Opisane aktivnosti morajo biti razvidne
iz vloge.
4. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo
projektov
Za projekte, izbrane po tem razpisu, se
lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datuma
oddaje vloge na razpis.
Rok za dokončanje projektov je do 15. 9.
2007.
5. Pogoji za kandidiranje
Za sofinanciranje lahko kandidirajo višje
strokovne šole, ki izvajajo svojo dejavnost
na območju Republike Slovenije, razen tistih
s področja kmetijstva in živilstva, in javni zavodi, ustanovljeni za razvojno in svetovalno
delo na področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji).
Prijavitelj mora pri izvedbi projekta zagotoviti:
– sodelovanje študentov oziroma diplomantov višje strokovne šole,
– vsaj tri druge partnerje, od tega vsaj
enega delodajalskega in izvajalca javno
veljavnega višješolskega študijskega programa, lahko tudi mednarodne partnerje z
ustreznega področja,

– sodelovanje s Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
6. Vsebina in priprava vloge
Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar za
različne projekte, lahko pa v eni vlogi prijavi
več projektov. Kolikor projekt vključuje več
tematskih sklopov-področij mora biti vsako
področje pripravljeno tako, da ga je mogoče
skladno s tem razpisom samostojno ovrednotiti in izbrati. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje:
1) prijavni obrazec
– program o izvedbi projekta, ki obvezno
vsebuje:
a) splošne podatke o prijavitelju;
b) podatke o partnerjih pri izvedbi projekta;
c) podatke o projektu, ki vsebujejo ime
projekta, ime in priimek vodje projekta, začetek in konec projekta (mesec, leto), opis
idejne zasnove projekta, izhodišča in cilji
projekta, tematski sklop aktivnosti, ki se
bodo izvajale iz druge točke tega razpisa,
opis teh aktivnost, njihova časovna dinamika in predvidena vrednost izvedbe v SIT ter
pričakovane rezultate in vplive projekta;
d) podatke o pripravljenosti za izvedbo
projekta ter morebitne reference prijavitelja;
e) načrt financiranja in dinamika financiranja po posameznih področjih oziroma
projekta kot celote;
f) podpis odgovorne osebe prijavitelja in
pečat zavoda;
2) parafiran vzorec pogodbe;
3) izjavo, da stroški projekta niso in ne
bodo financirani iz drugih virov.
Pri pripravi novih študijskih programov
predmet financiranja ni priprava novih poklicnih standardov.
7. Ocenjevanje projektov
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla in pregledala strokovna
komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za višje šolstvo.
Vloge bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla strokovna komisija. Vloge, za
katere bo ugotovila, da izpolnjujejo vse
formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo nato
ocenjevala strokovna komisija v skladu z
merili za izbiro projektov, ki so opredeljena
v navodilih k razpisu. Prednost bodo imele
vloge, ki bodo dokazovale povezanost več
partnerjev na naslednjih področjih: naravoslovje in tehnika, poslovno ekonomsko
področje, gostinstvo in turizem, zdravstvo,
storitve (promet, poštni promet in komunala) ter vloge, ki povezujejo različna področja oziroma več področij skupaj. Prednost
izmed naštetih področij ima področje naravoslovje in tehnika.
V izbirnem postopku se bodo upoštevala
izločitvena merila in merila za ocenjevanje
projektov. Prijavitelj lahko dobi za prijavljen
projekt največ 100 točk.
7.1. Izločitvena merila
a) Prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih že prejemajo sredstva iz drugih javnih
razpisov ali drugega javnega vira financiranja.
b) Znesek načrta za financiranje projekta
je večji od razpisane vrednosti.
c) Trajanje projekta je daljše od roka za
končanje projekta, določenega z razpisom
(15. 9. 2007).
d) Vsebina vloge se ne ujema z razpisano temo. Pri izvedbi projekta ne bodo
sodelovali študenti oziroma diplomanti višje
strokovne šole.
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Če je projekt ustrezen glede na izločitvena merila, bo ocenjevan tudi po merilih za
ocenjevanje projektov.
7.2. Merila za ocenjevanje projektov
Glede na razpoložljiva sredstva bodo izbrani projekti, ki bodo zbrali večje število
točk.
Merila za ocenjevanje projekta kot celote
Projektu se lahko dodeli skupaj največ
80 točk, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami:
Zap.
št.
1.

2.

3.

4.
5.

2.
3.
4.
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419

Število možnih
točk

Izvajalec ima ustrezne partnerje s področja gospodarstva in šolstva, ki so v projektu povezani pri pripravi
višješolskega študijskega programa na enem od naslednjih področij: naravoslovje in tehnika, poslovno ekonomsko področje, gostinstvo in turizem, zdravstvo, storitve (promet, poštni promet in komunala) in druge
povezave sorodnih področij.
Utemeljitev idejne zasnove projekta (prijavitelj ima jasno vizijo o razvoju slovenskega višjega strokovnega
šolstva, njegovi vlogi pri razvoju lokalnega/regionalnega okolja; idejna zasnova je skladna s priporočili in
politiko Evropske unije na področju izobraževanja in upošteva tudi bruški proces, bolonjski proces, Lizbonsko
strategijo, Memorandum o vseživljenjskem učenju)
Skladnost ciljev projekta s cilji razpisa:
– priprava programov, ki bodo modularno zasnovani, omogočali izbirnost, bili ECTS kreditno ovrednoteni,
omogočali mobilnost študentov in internacionalizacijo
– vključevanje partnerjev, v izobraževalni dejavnosti in delodajalce, kar bo zagotavljalo širši strokovni in
družbeni konsenz
Usposobljenost za izvedbo projekta (kadrovska, materialna, organizacijska), kot je vidna iz opisa aktivnosti
projekta; reference prijavitelja.
Upoštevanje horizontalnih prioritet iz Enotnega programskega dokumenta tako, da je vzpostavljena povezava
vsaj z eno od treh horizontalnih prioritet: enake možnosti, informacijska družba oziroma trajnostni razvoj.
glavni pisarni Ministrstva za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana najkasneje 10. 2.
2006 do 12. ure.
10. Datum odpiranja vlog: obravnavane
bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Odpiranje vlog bo 17. 2. 2006.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene predlagatelju.
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se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Pred podpisom pogodbe bo izvajalec
pripravil program aktivnosti o izvedbi projekta, ki bo sestavni del pogodbe in podlaga za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti izvedbe odobrenega projekta. Navodila
za pripravo programa bo ministrstvo izvaŠtevilo možnih
točk

Merilo
Organizacija strokovnih skupin in izvedba delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev iz izobraževanja in gospodarstva, ki bodo povezani z
izdelavo novih višješolskih študijskih programov.
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, ki bodo izvajali kompetenčno zasnovane študijske programe in bodo odgovorni za izvedbo, uporabo, spremljavo in evalvacijo
kreditno ovrednotenih programov.
Izobraževanje in usposabljanje mentorjev, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja, ki poteka
v skladu s študijskimi programi pri delodajalcu.
Udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre
prakse, ki so povezani z bolonjskim procesom oziroma vseživljenjskim učenjem, in bodo na tem področju
prispevali k izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju pri izvajanju kreditno ovrednotenih programov.

Komisija ocenjuje projekte tako, da vsak
član komisije oceni vsako posamezno področje projekta ter projekt kot celoto.
Primeren je tisti projekt oziroma področje
projekta, ki doseže najmanj 50 točk.
8. Višina sredstev
Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za
sofinanciranje aktivnosti posodabljanja in
razvijanja višješolskih študijskih programov, je 132,488.387 SIT. 75% celotnega programa financira Evropska unija. Po
proračunskih postavkah (v nadaljevanju
PP): 75% v znesku 99,366.291,25 SIT s
PP 4385 – ‘Strukturni skladi – tuja udeležba’ ter 25% v znesku 33,122.096,75
SIT s PP 4383 – ‘Strukturni skladi – lastna
udeležba’.

Stran

izbora in izdal skupni sklep o potrditvi projektov. Prijavitelju bo na tej podlagi izdano
obvestilo o izbiri projekta z odobreno višino
sredstev.
Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 24. 2. 2006. Hkrati bodo obveščeni
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
12.2. Podpis pogodbe
Hkrati z obvestilom o izbiri bo izbranim
izvajalcem in prejemnikom sredstev poslan
poziv k podpisu pogodbe. Če se izvajalec v
8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove,

Merilo

Merila za ocenjevanje podpornih aktivnosti (v prijavi 2.B.5)
Za aktivnosti je projekt lahko ocenjen s
skupaj največ 20 točkami. Aktivnost je lahko
ocenjena, če jo je mogoče vsebinsko uvrstiti
v enega izmed tematskih sklopov iz tretje
točke razpisa, in sicer po naslednjih merilih
s pripadajočimi točkami:
Zap.
št.
1.

Najvišja vrednost sredstev odobrenega
projekta je omejena s sredstvi razpisa.
9. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog: vloga se odda v dveh izvodih, od
katerih mora biti eden v izvirniku. Vloga na
razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov v letih 2006 in 2007« ter z navedbo
polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge morajo biti, ne glede na način oddaje, v

Št.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje do
24. 2. 2006.
12. Postopek za izbiro končnih prejemnikov
12.1. Obvestilo o izbiri
Strokovna komisija pripravi predlog liste
izvajalcev v skladu z merili za izbiro projektov, in ministru predlaga izbiro posameznih
projektov oziroma področij posameznega
projekta. Komisija lahko ministru pripravi
prednostni seznam projektov. Ministrstvo
bo predlog liste izbranih izvajalcev posredovalo pristojnemu programskemu svetu v
skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, ki se bo opredelil glede
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jalcu poslalo hkrati s pozivom k podpisu
pogodbe.
Če kateri od izbranih izvajalcev odstopi
od podpisa pogodbe, se lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega izvajalca z liste
izvajalcev, ki jo je potrdil programski svet v
skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji.
12.3. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki ni bil izbran in meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje
aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov v letih 2006 in
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2007 – Pritožba«. V pritožbi mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi prijavitelji.
O pritožbi odloči minister v roku 15 dni
s sklepom.
13. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani ministrstva
www.mszs.si pod rubriko javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na ministrstvu na Sektorju
za višje šolstvo pri Marjanu Vidrihu, tel.
01/478-57-58, 01/478-52-99, elektronski
naslov: marjan.vidrih@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-683/06
V zvezi s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04
– Uradno prečiščeno besedilo), drugo alineo drugega odstavka 77. člena Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04
– UPB), sklepom Strokovnega sveta RS za
splošno izobraževanje št. 064-36/2005/19
z dne 8. 12. 2005, ter na podlagi soglasja
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 15100-10/2005/3 z dne 25. 8. 2005,
Socialna zbornica Slovenije objavlja
razpis
za izbor enega ali več izvajalcev
Programa za vodenje socialno
varstvenega zavoda
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška c. 8, 1000 Ljubljana.
2. Predmet
– Izbor izvajalca ali več izvajalcev za izvajanje izobraževanja »Program za vodenje
socialno varstvenega zavoda« (v nadaljevanju: Program), ki ga je v skladu s 56. členom
Zakona o socialnem varstvu določila Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
– Program izobraževanja traja do 410
ur v enem letu in se zaključi z verificiranim
potrdilom, ki predstavlja javno listino.
Program je del razpisne dokumentacije
in ga morajo izvajalci upoštevati v celoti!
3. Splošni pogoji
Kandidirajo lahko izobraževalne institucije različnih organizacijskih oblik (visokošolski ali fakultetni zavodi, zasebne izobraževalne organizacije, javni izobraževalni
zavodi, zasebni zavodi z dejavnostjo izobraževanja, druge statusne in organizacijske oblike izvajalcev), ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti izobraževanja v RS in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za dejavnost izobraževanja (dokazilo: izpisek iz sodnega registra
oziroma , če kandidira samostojni podjetnik,
ustrezen priglasitveni list),
– so predstavili organizacijsko in finančno sposobnost za izvedbo Programa (dokazila: izpolnjena razpisna dokumentacija
s prilogami),
– imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanja Programa (dokazila: priložene pogodbe o najemu oziroma lastništvu
prostorov),
– so pravočasno vložili vlogo z vsemi prilogami in dokazili, v katerih so izpolnili vse
elemente prijave,
– so priložili potrdilo sodišča, da proti
kandidatu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek
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prisilne likvidacije oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma, določenega za oddajo vlog oziroma
če se prijavlja samostojni podjetnik, potrdilo, da kandidatovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni ustavljeno s sodno ali drugo odločbo (ne velja za
visokošolske in fakultetne zavode),
– so priložili potrdilo Ministrstva za pravosodje, da kandidat (pravna oseba) v zadnjih
petih letih pred objavo tega razpisa ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,
povezano z njegovim poslovanjem oziroma,
da mu ni bilo s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma, določenega za oddajo vlog (ne velja za visokošolske in fakultetne zavode),
– so priložili potrdilo davčnega urada,
kjer ima kandidat sedež, da je kandidat poravnal vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi RS, ki ne sme biti starejše od 30
dni od datuma, določenega za oddajo vlog.
Kandidati morajo ponudbi priložiti v tem
razpisu navedeno dokumentacijo, s katero potrjujejo izpolnjevanje zgoraj naštetih
pogojev. Listine morajo biti priložene v izvirniku ali v notarsko overjeni kopiji. Vloge,
katerim ne bodo priložene listine v izvirniku
ali ustrezno overjeni kopiji, se bodo štele za
nepopolne.
Nepopolne vloge bodo izločene!
Dokazila o sposobnosti za izvajanje Programa morajo biti izkazana za področje izobraževanja odraslih. Izkazati je potrebno
tudi izkušnje s področja izobraževanja na
področju socialnega varstva v Sloveniji.
4. Merila za izbor
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge se ne obravnavajo in bodo izločene.
Pravočasno prispele, popolne in pravilno
označene vloge imajo možnost izbora na
podlagi naslednjih meril:
1. Izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa. (Vsi, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje,
bodo obravnavani v postopku razpisa, ostali
bodo izločeni).
2. Predložitev zahtevanih listin in dokazil. (Vsi, ki bodo predložili zahtevane listine,
bodo obravnavani v postopku razpisa, ostali
bodo izločeni).
3. Primernost nosilcev izobraževalnega
programa s Programom za vodenje socialno
varstvenega zavoda. (Vsi, ki bodo izpolnjevali razpisane statusno organizacijske pogoje za izvajanje izobraževalnega programa,
bodo obravnavani v postopku razpisa, ostali
bodo zavrnjeni).
4. Reference ponudnika. (Izbrani bodo
ponudniki z boljšimi referencami na tem področju – ponudniki bodo točkovani z eno
točko za vsako navedbo na razpisnem
obrazcu št. 3).
5. Reference nosilcev posameznih predmetov. (Izbrani bodo ponudniki z boljšimi
referencami na tem področju – ponudniki
bodo točkovani z eno točko za vsako navedbo na razpisnem obrazcu št. 4., za vsakega
posameznega predavatelja. Končno merilo,
ki bo primerjano z ostalimi vlogami, bo povprečno število točk na predavatelja).
6. Jasna stroškovna razvidnost oblikovanja cene in višina cene šolnine izobraževalnega programa. (Vsi, ki bodo jasno predstavili strukturo cene šolnine po elementih

in predstavili višino cene Programa, bodo
obravnavani, ostali bodo zavrnjeni. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci, ki bodo
program izvajali stroškovno ugodneje kot
ostali prijavitelji).
7. Jasna stroškovna razvidnost cene posameznih modulov izobraževalnega programa. (Vsi, ki bodo jasno predstavili strukturo
cene po elementih in predstavili višino cene
programa, bodo obravnavani, ostali bodo
zavrnjeni. Prednost pri izboru bodo imeli
izvajalci, ki bodo posamezne module izobraževalnega programa izvajali stroškovno
ugodneje kot ostali prijavitelji.)
8. Predvideni roki izvedbe posameznih
modulov in Programa v celoti. (Vsi, ki bodo
jasno predstavili datum začetka in zaključka
programa v letu 2006 bodo obravnavani,
ostali bodo zavrnjeni. Izločeni bodo tisti, ki
ne bodo predvideli pričetka oziroma zaključka programa v letu 2006).
9. Veljavnost potrdila o zaključenem
Programu in možnost uporabe zaključnega
potrdila predlagatelja v kreditnem sistemu
podiplomskega študija.
10. Možnost opravljanja samo posameznih modulov, s prikazom strukture cene in
časovnih rokov. (Kolikor v programu, ki ga
predlagatelj prijavlja na ta razpis ni predvidena možnost opravljanja samo posameznih modulov, bo program kot neustrezen
zavrnjen.)
11. Ustreznost kadrov. (Vsi predlagatelji morajo obrazložiti ustreznost kadrov, ki
mora biti skladna z zahtevami Programa).
Kot neustrezne bodo zavrnjene tiste vloge kandidatov, ki bodo skupno dosegle manj
kot 60% vseh točk vloge najboljšega kandidata. Zavrnjene bodo tudi tiste vloge, pri
katerih bo višina šolnine za celoten program
oziroma cena posameznega modula za 60%
višja od najnižje šolnine oziroma cene.
5. Pogodba o izvajanju
Izbrani izvajalec ali več izvajalcev bodo
s Socialno zbornico Slovenije podpisali pogodbo o izvajanju izobraževanja. Pogodba
bo sklenjena za določen čas 1 leta in se bo
lahko podaljšala.
Organizacije se s pogodbo obvežejo, da
bodo:
– dosledno spoštovale vsebino pripravljenega Programa za vodenje socialno
varstvenega zavoda;
– izobraževanje oziroma študijsko leto
zaključili in o tem obvestili SZS predvidoma
do 15. decembra 2006;
– v 15 dneh po zagovoru posredovali
kopijo potrdila o zaključenem izobraževanju
za vsakega kandidata,
– omogočil vsebinski nadzor nad delom
pri izvajanju Programa, ki ga bo izvajala
Socialna zbornica Slovenije.
6. Obvezna vsebina in oblika vloge:
– Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu št. 1 “Vloga za izbor izvajalca
Programa za vodenje socialno varstvenega
zavoda”.
Vloga mora biti oddana v slovenskem jeziku. Valuta v vlogi mora biti slovenski tolar.
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana, vsak dan v času
razpisa od 9. do 12. ure ali na spletni strani
zbornice www.soczbor-sl.si.
– Popolnost vloge:
Vloga je popolna, če prijavitelj v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Organizacija s podpisom odgovorne osebe potrjuje resničnost
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vseh navedb v vlogi in sprejema vse razpisne pogoje in kriterije. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
Samoiniciativno dopolnjevanje delov
vlog ali vlog v celoti je mogoče le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša!
Vloga mora vsebovati:

oznako: “Ne odpiraj – prijava na razpis za
izbor izvajalca izobraževanja »Program
za vodenje socialno varstvenega zavoda«”.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden naslov vlagatelja.
Vsak kandidat, ki se prijavlja na razpis
mora svojo vlogo posredovati v ločeni kuverti! V primeru, da bo več kandidatov svoje
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vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
– Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posredujeta Alja Vukotič
na tel. 01/581-93-18, alja.vukotic@soczborsl.si in dr. Bojan Regvar na tel. 01/581-93-16,
bojan.regvar@soczbor-sl.si.
– Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Zbornice, dne 13. 2. 2006

Razpisni obrazec št. 1:

Vloga za izbor izvajalca za izvajanje izobraževanja »Program za vodenje socialno varstvenega zavoda«

Razpisni obrazec št. 2:

Podatki o prijavitelju za izvajanje izobraževanja »Program za vodenje socialno varstvenega zavoda«

Razpisni obrazec št. 3:

Reference ponudnika za tovrstna dela

Razpisni obrazec št. 4:

Reference predavateljev za posamezni predmet izobraževalnega programa

Razpisni obrazec št. 5:

Izjava ponudnika o uspešnosti poslovanja in sposobnosti za izvedbo izobraževanja »Program za vodenje
socialno varstvenega zavoda«

Razpisni obrazec št. 6:

Izjava o razpoložljivih zmogljivostih za izvajanje vseh nalog za izvedbo izobraževanja »Program za vodenje
socialno varstvenega zavoda«

Razpisni obrazec št. 7:

Finančna konstrukcija za izvajanje izobraževanja »Program za vodenje socialno varstvenega zavoda«
– Kalkulacija izračuna cene za posamezni modul

Razpisni obrazec št. 8:

Finančna konstrukcija za izvajanje izobraževanja »Program za vodenje socialno varstvenega zavoda«
– Kalkulacija izračuna vrednosti cene za celotni Program

Razpisni obrazec št. 9:

Izjava vlagatelja o seznanjenosti s pogoji razpisa in zahtevnostjo izvedbe izobraževanja »Program za
vodenje socialno varstvenega zavoda«

Razpisni obrazec št. 10:

Oblika in veljavnost potrdila

Razpisni obrazec št. 11:

Izjava o sprejemu vseh razpisnih pogojev

Poleg razpisnih obrazcev morajo biti predložena tudi dokazila, ki so del razpisnih obrazcev oziroma so navedena v tem razpisu in jih
je potrebno pridobiti na ustreznih institucijah.
– Pisne vloge z zahtevanimi podatki je
potrebno v zaprtih ovojnicah priporočeno
poslati na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana ali jih
oddati osebno v tajništvo zbornice vsak delovni dan od 8. do 15. ure na navedenem
naslovu.
Ovojnice morajo biti v zgornjem levem
kotu na naslovni strani jasno označene z

vloge na razpis posredovalo v skupni kuverti, bodo vloge kot nepravilne izločene iz
postopka izbire.
– Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2006. Za
pravočasno se šteje vloga, ki bo Zbornici
predložena 10. 2. 2006 do 15. ure oziroma
če je vloga dne 10. 2. 2006 oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene in neodprte
vrnjene ponudnikom, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
Iz nadaljnjega postopka izbire bodo izločene

s pričetkom ob 10. uri. V primeru velikega
števila ponudb bo potekalo odpiranje še
naslednji delovni dan. Odpiranje ponudb ne
bo javno! Vloge bo odpirala tričlanska komisija, imenovana s sklepom generalnega
sekretarja Socialne zbornice Slovenije.
– Izid razpisa:
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
pisno v roku 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.
Datum odpošiljanja zahteve za objavo v
Uradnem listu RS: 16. 1. 2006
Socialna zbornica Slovenije
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Razpisni obrazec št. 1
VLOGA
za izbor izvajalca izobraževanja »Program za vodenje socialno varstvenega zavoda«

(izvajalec-naziv in polni naslov)

vlagamo vlogo za izvajanje programa za vodenje socialno varstvenega zavoda v
razpisanem roku.
Datum:______________

žig

____________________
podpis odgovorne osebe

Prilagamo naslednje dokumente (obkrožite):
Razpisni obrazec št. 2:

Podatki o prijavitelju za izvajanje izobraževanja »Program za
vodenje socialno varstvenega zavoda«
Razpisni obrazec št. 3: Reference ponudnika za tovrstna dela
Razpisni obrazec št. 4: Reference
predavateljev
za
posamezni
predmet
izobraževalnega programa
Razpisni obrazec št. 5: Izjava ponudnika o uspešnosti poslovanja in sposobnosti za
izvedbo izobraževanja »Program za vodenje socialno
varstvenega zavoda«
Razpisni obrazec št. 6: Izjava o razpoložljivih zmogljivostih za izvajanje vseh nalog za
izvedbo izobraževanja »Program za vodenje socialno
varstvenega zavoda«
Razpisni obrazec št. 7: Finanþna konstrukcija za izvajanje izobraževanja »Program za
vodenje socialno varstvenega zavoda«- Kalkulacija izraþuna
cene za posamezni modul
Razpisni obrazec št. 8: Finanþna konstrukcija za izvajanje izobraževanja »Program za
vodenje socialno varstvenega zavoda« - Kalkulacija izraþuna
vrednosti cene za celotni Program
Razpisni obrazec št. 9: Izjava vlagatelja o seznanjenosti s pogoji razpisa in
zahtevnostjo izvedbe izobraževanja »Program za vodenje
socialno varstvenega zavoda«
Razpisni obrazec št. 10: Oblika in veljavnost potrdila
Razpisni obrazec št. 11: Izjava o sprejemu vseh razpisnih pogojev
Poleg razpisnih obrazcev je potrebno priložiti tudi ustrezne listine, ki dokazujejo
navedbe v prijavi.
Datum:______________

žig

____________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 2
PODATKI o prijavitelju
za izvajanje izobraževanja »Program za vodenje socialno varstvenega zavoda«
1. Podatki o izobraževalni organizaciji
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Pravno organizacijska oblika:
Odgovorna oseba prijavitelja:
Kontaktna oseba:
Število zaposlenih oseb v rednem delovnem razmerju:
Število pogodbenih sodelavcev:
Davþna številka:
Matiþna številka
Številka poslovnega raþuna:
Obvezno priložiti dokazila:
- potrdilo sodišþa, da proti kandidatu ni uveden postopek prisilne poravnave, steþajni
postopek ali postopek prisilne likvidacije oz. da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odloþbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma,
doloþenega za oddajo vlog oz. þe se prijavlja samostojni podjetnik, potrdilo, da
kandidatovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodišþem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni ustavljeno s sodno ali drugo odloþbo (ne velja za
visokošolske in fakultetne zavode) – dokument je mogoþe dobiti na sodišþu, pri
katerem je organizacija registrirana ali pri vsakem notarju
- izpisek iz sodnega registra oz., þe kandidira samostojni podjetnik, ustrezen
priglasitveni list, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
- potrdilo davþnega urada, kjer ima kandidat sedež, da je kandidat poravnal vse davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, doloþenega za oddajo vlog.

Datum:______________

žig

____________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 3
REFERENCE PONUDNIKA ZA TOVRSTNA DELA
Najpomembnejši projekti, s katerimi ponudnik z morebitnimi partnerji in podizvajalci
izkazuje kvalificiranost za istovrstna dela v zadnjem obdobju.
naziv programa izobraževanja

naroþnik - ponudba
izvajalca

leto izvajanja

naroþnik - ponudba
izvajalca

leto izvajanja

1
2
3
4
5
6
(þe je programov veþ, naj se opišejo v prilogi)
Druga podobna dela
naziv programa izobraževanja

1
2
3
4
5
6
(þe je programov veþ, naj se opišejo v prilogi)

Poslovni partnerji, ki lahko dajo poroþilo o konkretnem sodelovanju
naziv partnerja
naslov programa v katerem je ime, priimek
potekalo sodelovanje
predstavnika
1
2
3
4
5
6
(þe je partnerjev veþ, naj se opišejo v prilogi)
Datum:______________

žig

in

naslov

____________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 4
REFERENCE PREDAVATELJEV ZA POSAMEZNI PREDMET
IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Najpomembnejši podatki o predavatelju s katerimi ponudnik z morebitnimi partnerji in
podizvajalci izkazuje kvalificiranost za istovrstna dela v zadnjem obdobju. Predavatelji naj
navajajo predvsem þlanke in naslove knjig s podroþja, o katerih bodo izvajali predavanja.
Obrazec je potrebno izpolniti za vsakega posameznega predavatelja posebej.

Predavatelj _____________________________________________ bo predaval predmet
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6

podroþje delovanja
predavatelja

strokovni naziv

zaposlen

(þe je programov veþ, naj se opišejo v prilogi)

1
2
3
4
5
6

spisek objavljenih knjig

leto objave

katalogizacija

leto objave

katalogizacija

(þe je spisek daljši, naj se opišejo v prilogi)

1
2
3
4
5
6

spisek strokovnih þlankov

(þe je spisek daljši, naj se opišejo v prilogi)

V skladu s Programom naj bi 75% programa izobraževanja izvajali predavatelji z
akademskim naslovom, od tega naj bi dve tretjini programa (50% celotnega
programa) izvajali predavatelji z visokih šol in fakultet z ustrezno habilitacijo.
Do 25% programa naj bi izvajali predavatelji z visoko izobrazbo, specialisti za
posamezne strokovne vsebine.
Priloge:
- potrdilo o pridobitvi naziva predavatelj za posamezno predmetno podroþje

Datum:______________

žig

__________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 5
IZJAVA PONUDNIKA O USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN SPOSOBNOSTI ZA
IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA »PROGRAM ZA VODENJE SOCIALNO
VARSTVENEGA ZAVODA«
Izjava ponudnika o njegovi uspešnosti poslovanja v zadnjih treh letih, oziroma od
ustanovitve, þe gre za pravno osebno, ki je bila ustanovljena pred manj kot tremi leti.
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih od ustanovitve - leto in mesec ustanovitve
____________________ (þe gre za pravno osebo, ki je bila ustanovljena pred manj kot
tremi leti) uspešno poslovali ter smo finanþno in poslovno sposobni izvajati vse vsebine
za izvajanje Programa.
Izjavljamo, da bomo v primeru izbora Program v celoti izvedli v þasu od _____________
do________________.
(mesec, leto)
(mesec, leto)
Predložiti je potrebno naslednja dokazila:
1. Podatki o kapitalski strukturi izvajalca, v kolikor gre za izvajalca, kjer
lastništvo ni javno. (Organizacije, kot so fakultete, organizacije s podroþja javnega
prava in v obliki državne lastnine tega ni potrebno predložiti).
2. Podatki o najetih posojilih izvajalca. (Napisati je potrebno izjavo o zadolženosti in
navesti obseg zadolženosti; þe izvajalec ni zadolžen naj napiše izjavo, da ni
zadolžen).
3. Podatki o hipotekah nad prostori, kjer se bo izvajal Program, v kolikor gre za
izvajanje v lastnih prostorih.(ýe prostori niso obremenjeni s hipoteko, naj izvajalec
napiše izjavo, da prostori niso obremenjeni s hipoteko).

Datum:______________

žig

____________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 6
IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVAJANJE VSEH
NALOG ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA »PROGRAM ZA VODENJE
SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA«
Izvajalec ima sedež:
_______________________________________________
(popoln naslov)
Izjavljamo, da imamo na voljo proste zmogljivosti delovne sile ter razpoložljivo ustrezno
opremo za kvalitetno izvajanje Programa po zahtevah navedenih v razpisu, razpisni
dokumentaciji, zakonih s podroþja socialnega varstva, zlasti pa:
-

da imamo na podroþju izvajanja dejavnosti, ki so predmet razpisa ustrezne izkušnje,
da bomo zagotavljali slušateljem Programa kakovostne storitve,
da bomo uspešno spoštovali predpisani Program izobraževanja,
da bo ves Program voden s usposobljenimi strokovnjaki, ki so prijavljeni kot nosilci
in so izkazali ustrezne reference,
da imamo kadrovske in ostale pogoje za opravljanje strokovnih in organizacijskih
nalog, ki se nanašajo na izvajanje Program,
da imamo ustrezne in usposobljene kadre za vodenje Programa,
da bomo izpolnjevali ostale zahteve v skladu s pogodbo o izvajanju tega Programa,
da bomo omogoþili vpogled v delo na Programu Socialni zbornici Slovenije in v
primeru zahteve predložili vse dokumente, ki dokazujejo izvedbo Programa skladno z
razpisno vlogo,
da cen, terminov in drugih pogojev ne bomo spreminjali v þasu izvedbe Programa.

Datum:______________

žig

____________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 7
FINANýNA KONSTRUKCIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA »PROGRAM
ZA VODENJE SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA« - KALKULACIJA
IZRAýUNA CENE ZA POSAMEZNI MODUL
(Obrazec je potrebno izpolniti za vsak modul posebej. Pri tem je potrebno navesti naziv
modula in naziv predmeta. V kolikor se cene razlikujejo zaradi razliþnih nosilcev
predavanj, naj se za vsak predmet uporabi svoj obrazec. Vse cene morajo biti navedene v
bruto znesku, skupaj z vsemi davki in prispevki).
IZDELAVA KALKULACIJE:
MODUL:______________________________________
(naziv modula)
Predmet: _______________________________________
(naziv predmeta)
Predavatelj: _______________________________________
(naziv predavatelja)
Rok v katerem se bo izvedba modula zaþela in zakljuþila (mesec - leto):
Termin zaþetka: ____________
Termin zakljuþka: __________
Kratek opis naþina izvedbe predmeta: (opišite razmerje med predavanji in vajami, obseg
zagovorov morebitnih seminarskih nalog v okviru þasa za predavanja ipd.)
Teoretiþna predavanja v urah: ______________
Vaje pri predavanjih v urah:________________
Zagovor seminarskih nalog v urah:___________
Naþin preverjanja znanja: __________________
Obseg preverjanja znanja v urah:_____________
Drugo:__________________________________
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vrsta stroška
vrednost v SIT
Strošek predavateljev za posamezni modul v
celoti (vsi stroški za modul=100%)
Strošek predavatelja na uro pri posameznem
predmetu
Stroški najema prostorov za izvajanje
predavanj za posamezni predmet in najem
tehniþne opreme za izvedbo predavanj
Režijski stroški organizacije za izvajanje
posamezni modul (stroški administracije,
raþunovodstvo, PTT,ipd.)
Materialni stroški za modul (gradivo)
Stroški nakupa opreme za izvedbo
Programa
Stroški okrepþil, kosil, prigrizkov

6 / 20. 1. 2006 /
delež v %
100%

(opomba: stroški iz posameznih predmetov, modulov in skupne vrednosti se morajo
ujemati - v nasprotnem pride lahko do nerealnega prikaza vrednosti cene).
Ostale stroške naj predlagatelji podrobno opišejo v prilogi!

Datum:______________

žig

______________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 8
FINANýNA KONSTRUKCIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA »PROGRAM
ZA VODENJE SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA« - KALKULACIJA
IZRAýUNA VREDNOSTI CENE ZA CELOTNI PROGRAM
IZDELAVA KALKULACIJE
Prikaz vseh stroškov skupaj v bruto znesku, skupaj z davki!
naziv modula in predmeta
vrednost v SIT
PROGRAM V CELOTI = 100%
Organizacija in upravljanje
Organizacija in upravljanje s
þloveškimi viri
Organizacija in upravljanje z
materialnimi viri
Naþrtovanje in odloþanje
Elementi uspešnega naþrtovanja in
odloþanja - management kakovosti
Uvajanje sprememb in projektni
management
Zakljuþna naloga
Vodenje in delo z ljudmi
Dinamika vodenja, organizacijska
kultura in osebni razvoj zaposlenih

delež v celoti
100 %

(opomba: stroški iz posameznih predmetov, modulov in skupne vrednosti se morajo ujemati - v nasprotnem
pride lahko do nerealnega prikaza vrednosti cene).

Vrednost kotizacije šolnine za posameznika za celotni Program: ________________
Vrednost kotizacije šolnine za posameznika za posamezni modul Programa:_______
Ali bo kalkulacija cene šolnine varirala glede na število udeležencev. DA

NE

ýe ste obkrožili DA, izpolnite tudi naslednji preraþun.
Kalkulacija šolnine za 20 udeležencev v skupini znaša:_____________SIT.
Kalkulacija šolnine za 30 udeležencev v skupini znaša:_____________SIT.
Kalkulacija šolnine za 40 udeležencev v skupini znaša:_____________SIT.
Kalkulacija šolnine za 50 udeležencev v skupini znaša:_____________SIT.
Druge možnosti in popusti. (Prijavitelji naj opišejo morebitne popuste, možnost
obroþnega odplaþevanja ali druge oblike doloþanja cene šolnine).
Datum:______________

žig

____________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 9
IZJAVA VLAGATELJA O SEZNANJENOSTI S POGOJI RAZPISA IN
ZAHTEVNOSTJO IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA »PROGRAM ZA VODENJE
SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA«
Vlagatelj: ______________________________________________________________
(naziv organizacije, ime in priimek odgovorne osebe)
I Z J A V L J A M,
- da sem seznanjen s pogoji Razpisa za izbor izvajalca izobraževanja »Program za
vodenje socialno varstvenega zavoda«,
- da so navedeni podatki v vlogi toþni.
Soglašam, da se podatki, navedeni v vlogi, lahko uporabijo za potrebe postopka
izbora in za analitiþno obdelavo podatkov v strokovni službi zbornice.

Datum:______________

žig

____________________
podpis odgovorne osebe

Razpisni obrazec št. 10
OBLIKA IN VELJAVNOST IZDANEGA POTRDILA
Predlagatelj naj opiše potrdilo, ki ga bo po zakljuþku izdal in možnost njegove
uveljavitve v sistemu podiplomskega študija.
Podrobno naj opiše vse podatke, listine, ki postavljajo izvedbo Programa s strani
izvajalca v sistem specialistiþnega študija ali druge oblike podiplomskega študija.
Po možnosti naj predloži mnenje Fakultete ali Univerze o možnosti upoštevanja tega
potrdila v sistemu podiplomskega študija.

Datum:______________

žig

____________________
podpis odgovorne osebe
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Razpisni obrazec št. 11
Izjava o sprejemu vseh razpisnih pogojev
Ponudnik
---------------------------------------------------(toþen naslov)
Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje tega razpisa.
Prav tako izjavljamo, da:
- vse navedbe, ki so podane v tej ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju,
- so vsi podatki, navedbe in izjave predavateljev, podizvajalcev ali zunanjih sodelavcev
verodostojne in toþne.
Za vse navedene podatke, njihovo resniþnost prevzemamo polno odgovornost.

Datum:______________

Št. 18/2006
Ob-445/06
Socialna zbornica Slovenije na podlagi Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in
izvajanju supervizije strokovnega dela na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
117/03) objavlja
razpis
za izbiro supervizorjev strokovnega
dela na področju socialnega varstva v
letu 2006
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva v letu 2006.
Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
ter javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v
eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po
pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi, ki
obsega vsaj 60 ur;

žig

2. opravljen strokovni izpit v skladu z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 36/04-UPB);
3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizja za supervizijsko prakso;
5. pravočasno posredovana popolna vloga na naslov naročnika.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo
izpolnjevanje pogojev od 1. do 4.
Listine morajo biti priložene v izvirniku ali
v overjeni kopiji.
Vloga je popolna, če kandidat v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom potrjuje resničnost navedb v vlogi.
Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.
86/04, 113/05).
4. Merila za izbiro supervizorjev
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge ne bodo obravnavane. Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloga, ki je kandidat ne bo dopolnil v postavljenem roku, ne
bo obravnavana.
Pravilne in popolne oziroma pravočasno
dopolnjene vloge imajo možnost izbora na
podlagi meril, določenih v naslednjem odstavku.
Merila za izbiro supervizorjev:

____________________
podpis odgovorne osebe

1. ustreznost vsebinskega koncepta
supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru,
da je podana celovita osebna predstavitev
koncepta supervizije z vsebino koncepta,
evalvacijo supervizijskega procesa in organizacijo izvedbe supervizije – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca
k prilogi 3);
2. jasnost ciljev koncepta supervizije
(merilo je izpolnjeno v primeru, da sta jasno
opredeljena v superizijskem procesu najmanj dva temeljna cilja supervizije in možni
drugi cilji – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 3);
3. ustreznost strokovne usposobljenosti
kandidata za izvajanje supervizije (merilo je
izpolnjeno v primeru, da je ustrezna strokovna usposobljenost kandidata za izvajanje
supervizije podana s priloženimi listinami
– glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 1);
4. ustreznost strokovnih izkušenj za delo
z ljudmi (merilo je izpolnjeno v primeru, da
so predstavljene osebne osemletne strokovne izkušnje dela z ljudmi na delovnem področju ter izkušnje pridobljene na področju
supervizije – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 2).
Izbrani bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo in merila razpisa.
5. Podelitev licence supervizorjev: izbranim supervizorjem bo izdana licenca za supervizorja na področju socialnega varstva, ki
se podeljuje do preklica. Socialna zbornica
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Slovenije bo objavila listo supervizorjev z
licenco do 30. 6. 2006.
6. Oblika in vsebina vloge
Kandidati morajo vloge obvezno oddati
na prijavnem obrazcu SZS SU 1/06.
Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjen obrazec SZS SU 1/06 iz katerega so razvidni podatki: izobrazba; dodatna
znanja; delovne izkušnje; področje dela, za
katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih petih
letih; druge podatke za potrebe evidence
zbornice; podpis;
– dokazila za izpolnjevanje pogojev za
prijavo;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo v času razpisa vsak delovni dan od
8. do 15. ure, v strokovni službi Socialne
zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000
Ljubljana, ali na spletni strani: www.soczborsl.si.
Dodatne informacije o razpisu in prijavni dokumentaciji zainteresirani dobijo pri Tei Smonker, na tel. 01/581-93-15,
Tea.Smonker@soczbor-sl.si.
7. Oddaja vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno najkasneje do vključno 20. 2. 2006 do 24. ure
(datum veljavnosti poštnega žiga), v zaprti
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za izbiro supervizorjev 2006« v levem
zgornjem kotu na naslovni strani kuverte
ter z naslovom vlagatelja na zadnji strani
kuverte.
V istem roku in v enako označeni zaprti kuverti lahko kandidati vloge oddajo tudi
osebno na zgoraj navedenem naslovu.
Vsak kandidat mora vlogo za razpis posredovati v svoji kuverti. Kandidati, ki bodo
vloge na razpis posredovali v skupni kuverti,
bodo izločeni iz nadaljnje obravnave. Njihova vloga se bo štela za neustrezno. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane
kuverte bodo izločene ter neodprte vrnjene
pošiljatelju oziroma osebi, ki je vlogo osebno oddala na sedežu zbornice.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju oziroma osebi, ki je vlogo osebno oddala na sedežu zbornice.
8. Odpiranje vlog: prispele vloge bo odpirala tričlanska komisija v prostorih zbornice
v četrtek, 23. 2. 2006, s pričetkom ob 10. uri.
Odpiranje ne bo javno.
9. Obvestilo o izidu razpisa: Socialna
zbornica Slovenije bo kandidate o izidu razpisa obvestila s pisnim sklepom o izbiri supervizorjev najkasneje do 30. 6. 2006.
Datum odpošiljanja zahteve za objavo v
Uradnem listu RS: 13. 1. 2006.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-416/06
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00,
42/03, 71/04), Programa postopnega zapiranja RTH II. faza (2005-2009), ki je bil potrjen s sklepom Vlade RS št. 310-07/2000-23
z dne 22. 7. 2004, Gospodarsko finančnega načrta RTH d.o.o. Trbovlje za leto
2006 ter Sklepa Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi (številka priglasitve

0008-5715334-2000/VI) z dne 20. 4. 2004,
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. Trbovlje objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev
družbe RTH d.o.o., Trbovlje
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot
finančne stimulacije za spodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri
delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri
se določijo: višina premije (5,5 mio SIT na
delavca), obveznosti prejemnika sredstev
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj dve leti in ohranitev
enakega števila zaposlenih za nedoločen
čas še najmanj dve leti po izvršeni prezaposlitvi oziroma ohraniti status samostojnega
podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni
samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti
zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev
jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za
izplačilo premije).
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe (samostojni podjetniki, zadruge), ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza
razpoložljivim presežnim delavcem RTH, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali
samostojni podjetnik,
b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov,
f) imajo do naročnika poravnane vse zapadle obveznosti;
2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki
se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju, da imajo dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati,
priglašeno oziroma registrirano.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
Vloge bodo obravnavane na način,
opredeljen v razpisni dokumentaciji. Pri
samem dodeljevanju premij bodo imeli
prednost prijavitelji za samozaposlitev (t.j.
presežni delavci RTH). Ostala sredstva pa
bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki jih
bodo presežni delavci RTH kot kandidati
za zasedbo ponujenih delovnih mest izbrali
po lastni presoji.
IV. Orientacijska vrednost sredstev:
sredstva razpisa, ki bodo na razpolago za
leto 2006, znašajo 121,000.000 SIT (op.:
orientacijska vrednost se med letom lahko
spremeni v odvisnosti od potreb naročnika
na podlagi potrjenih mesečnih planov oziroma rebalansa letnega plana).
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V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti
porabljena v tekočem letu, t.j. v letu 2006.
VI. Način oddaje vloge
Prijavitelji lahko vlogo v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu
družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj
– razpis – dodelitev premij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju.
VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog
Potencialne prijavitelje naročnik poziva,
da oddajo svojo vlogo do 16. 2. 2005 do 9.
ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti dan
ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naročnikov
naslov po prvem odpiranju, bo strokovna
komisija obravnavala enkrat mesečno vse
do porabe razpisanih sredstev.
VIII. Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o
prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po
razdelitvi vseh razpisanih sredstev.
Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo
razlogov) bodo lahko neizbrani prijavitelji
oddali na sedež naročnika (RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje) v osmih dneh od prejetja obvestila o rezultatih razpisa. Naročnik
je dolžan obravnavati vsako pritožbo ter o
rezultatih presoje glede utemeljenosti le-te
pisno obvestiti pritožnika najkasneje v mesecu dni od prejema njegovega ugovora.
IX. Razpisna dokumentacija: v času
trajanja razpisa, to je do porabe sredstev,
bo razpisna dokumentacija dostopna na
internetu (www.rth.si) in na sedežu družbe RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje, pri
Ireni Cestnik (tel. 03/56-26-144 int. 474,
e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer bodo na
razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in
informacije.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 76/002/06

Ob-682/06

Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca
za jezovna zgradba za HE Blanca
in jezovna zgradba za HE Krško s
pripravljalnimi deli
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za skupni podvig, Koprska ulica
92, 1000 Ljubljana, telefaks 01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del:
– gradbišče HE Blanca,
– gradbišče HE Krško.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
– za HE Blanca:
Jezovna zgradba:
– gradbena dela,
– gradbene elektro inštalacije,
– gradbene strojne inštalacije,
– za HE Krško:
Jezovna zgradba:
– pripravljalna dela (ograditev in izkop
gradbene jame),
– gradbena dela,
– gradbene elektro inštalacije,
– gradbene strojne inštalacije;
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vse v skladu z zahtevami, pogoji in določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
3. Rok za dokončanje del:
– za Jezovno zgradbo HE Blanca: 27. 5.
2009;
– za Jezovno zgradbo HE Krško s pripravljalnimi deli: 23. 6. 2011.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ekon., elektronski naslov:
vili.vindis@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 2. 2006.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
Za domače ponudnike 168.000 SIT
(DDV je vključen) z nakazilom na TRR št.
04302-0001020424 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT A2 HE Blanca in HE
Krško«.
Za tuje ponudnike 700 EUR (DDV je
vključen) z nakazilom na račun pri Nova
KBM d.d., Swift coda: KBMASI2X, IBAN:
SI56 04302 0001020424, s pripisom »Tender LOT A2 – Blanca HPP and Krsko
HPP«.
Ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svojo davčno
številko in natančen naslov.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92, faks
02/300-58-99 do 31. 8. 2005 ob delovnih
dnevih med 8. in 15. po predhodni telefonski
najavi in proti predložitvi potrdila o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 3. 2006 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2006 ob 12.15, na sedežu HSE Invest
d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: vsi
ponudniki bodo morali ob predaji ponudbe
za izvedbo del predložiti dve garanciji za
resnost ponudbe in sicer: garancijo v višini
najmanj 5% skupne neto ponudbene cene
za HE Blanca in garancijo v višini najmanj
5% skupne neto ponudbene cene za HE
Krško.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
Usposobljenost za dobavo opreme in
izvedbo del po tem razpisu bo priznana
vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja
merila:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
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3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
poslovanja; proti njim ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima
svoj sedež;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe
že izbrisane;
5. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranih poslovnih računov in nima
dospelih neporavnanih obveznosti;
6. ponudnik, ki je v obdobju zadnjih sedmih let izvedel najmanj eno naročilo gradbenih del:
– pri izgradnji hidroelektrarne moči nad
10 MW v vrednosti najmanj enako ali večje
od ene milijarde SIT ali
– pri izgradnji čistilne naprave s kapaciteto najmanj 50.000 populacijskih elementov, v vrednosti najmanj enako ali večje od
ene milijarde SIT ali
– pri izgradnji zahtevnih gradbenih inženirskih premostitvenih objektov, v vrednosti
najmanj enako ali večje od ene milijarde
SIT,
7. razpolagajo z ustreznim kadrom, in
sicer:
– za odgovornega vodjo del ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del
za tovrstne objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni vodja del vodil gradnje vsaj dveh po
vrednosti in vsebini podobnih projektov;
– drugim izkušenim strokovnim kadrom
za izvedbo del ki so predmet razpisa;
8. imajo potrebno opremo za izvajanje
tovrstnih del;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete
za tovrstna dela;
10. imajo do podizvajalcev, s katerimi nastopajo v ponudbi poravnane vse poslovne
in finančne obveznosti.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
za skupni podvig
Ob-710/06
Obvestilo o oddaji naročila
Naslov: Računalniška in audiovizualna
oprema za izvedbo projekta E-VINTER
(Evaluacija in uporaba najnovejših
tehnologij za razvoj e-veščin v procesih
vseživljenjskega učenja z uveljavljanjem
standardizacije vsebin poklicnega
izobraževanja)
Lokacija: Slovenija.
1. Sklic objave: Nacionalni program
PHARE 2003 – Vseživljenjsko učenje, pogodba SI: 71-751-03 0305 0004.
2. Datum objave razpisa: 30. september
2005.
3. Naslov in številka sklopa: sklop 4:
Oprema za UM FERI (oprema učilnice, server, prenosnik).
4. Vrednost pogodbe: sklop 4: 12.701,73
EUR (vključno z DDV).
5. Datum podpisa pogodbe: 1. december 2005.
6. Število prispelih ponudb: 2.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana,
davčna številka: 46474315, matična številka
1313517.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Ob-711/06
Obvestilo o oddaji naročila
Naslov: Računalniška in audiovizualna
oprema za izvedbo projekta E-VINTER
(Evaluacija in uporaba najnovejših
tehnologij za razvoj e-veščin v procesih
vseživljenjskega učenja z uveljavljanjem
standardizacije vsebin poklicnega
izobraževanja)
Lokacija: Slovenija.
1. Sklic objave: Nacionalni program
PHARE 2003 – Vseživljenjsko učenje, pogodba SI: 71-751-03 0305 0004.
2. Datum objave razpisa: 30. september
2005.
3. Naslov in številka sklopa: sklop 3:
oprema za SETCCE (delovna postaja, prenosnik).
4. Vrednost pogodbe: sklop 3: 4.266
EUR (vključeno z DDV).
5. Datum podpisa pogodbe: 22. november 2005.
6. Število prispelih ponudb: 2.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: Sinfonika d.d. Motnica 7, 1236 Trzin,
davčna številka: 61365054, matična številka
5931908.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Ob-712/06
Obvestilo o oddaji naročila
Naslov: Računalniška in audiovizualna
oprema za izvedbo projekta E-VINTER
(Evaluacija in uporaba najnovejših
tehnologij za razvoj e-veščin v procesih
vseživljenjskega učenja z uveljavljanjem
standardizacije vsebin poklicnega
izobraževanja)
Lokacija: Slovenija.
1. Sklic objave: Nacionalni program
PHARE 2003 – Vseživljenjsko učenje, pogodba SI: 71-751-03 0305 0004.
2. Datum objave razpisa: 30. september
2005.
3. Naslov in številka sklopa: sklop 2:
oprema za Center za poklicno izobraževanje (prenosnik, dlančnik).
4. Vrednost pogodbe: sklop 2: 7.344
EUR (vključno z DDV).
5. Datum podpisa pogodbe: 29. november 2005.
6. Število prispelih ponudb: ena.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
Liko Pris d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika,
davčna številka: 35622423, matična številka
5303915.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Ob-713/06
Obvestilo o oddaji naročila
Naslov: Računalniška in audiovizualna
oprema za izvedbo projekta E-VINTER
(Evaluacija in uporaba najnovejših
tehnologij za razvoj e-veščin v procesih
vseživljenjskega učenja z uveljavljanjem
standardizacije vsebin poklicnega
izobraževanja)
Lokacija: Slovenija.
1. Sklic objave: Nacionalni program
PHARE 2003 – Vseživljenjsko učenje, pogodba SI: 71-751-03 0305 0004.
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2. Datum objave razpisa: 30. september
2005.
3. Naslov in številka sklopa: sklop 1:
oprema za Institut Jožef Stefan (delavna
postaja, prenosnik).
4. Vrednost pogodbe: sklop 1: 6.678
EUR (vključno z DDV).
5. Datum podpisa pogodbe: 18. november 2005.
6. Število prispelih ponudb: 1.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: Sinfonika d.d. Motnica 7, 1236 Trzin,
davčna številka: 61365054, matična številka
5931908.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Št. 18/2006
Ob-636/06
Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer
(Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 5/2004)
objavlja Svet Splošne knjižnice Ljutomer
javni razpis
za imenovanje direktorja knjižnice
Kandidati za direktorja Splošne knjižnice
Ljutomer morajo poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje,
ki so:
– da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
3 leta na vodstvenih delih,
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela,
– vodstvene sposobnosti in strokovno
poznavanje dela Zavoda,
– da imajo opravljen bibliotekarski izpit,
– aktivno znanje enega svetovnih jezikov.
Kandidati morajo k vlogi priložiti:
– kratek življenjepis,
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma drugo ustrezno potrdilo o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o znanju vsaj enega svetovnega tujega jezika (kar se dokazuje s potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika, ki ga izda
verificirana ustanova, ali z dokazilom, da se
je kandidat šolal v tujem jeziku),
– referenčno listo o dosedanjih organizacijskih in vodstvenih delih.
Kandidati morajo pisno predstaviti razvojni program Splošne knjižnice Ljutomer.
K vlogi morajo priložiti tudi izjavo, da se
lahko njihovi osebni podatki uporabijo za
potrebe izdaje soglasja k imenovanju na
Občinskem svetu občine Ljutomer.
Mandat direktorja traja 5 let. Delo se
opravlja na sedežu Splošne knjižnice Ljutomer, Glavni trg 1, Ljutomer. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi
za čas mandata, s polnim delovnim časom.
Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z
dnem te objave. Prijave na javni razpis z
dokazili o izpolnjevanju pogojev se posredujejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet Splošne
knjižnice Ljutomer, Glavni trg 1, 9240 Ljutomer, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis
za direktorja knjižnice«.
Neizbrani kandidati bodo v osmih dneh
po odločitvi na svetu zavoda obveščeni o
tem, da niso bili izbrani.
Svet Splošne knjižnice Ljutomer

Ob-719/06
Razpis
za javni natečaj
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana in DEOS
d.d., Dunajska 58, Ljubljana v sodelovanju z
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije,
Vegova 8, Ljubljana.
I.2) Naslov, kjer je možno dobiti dodatne informacije: ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, kontaktna oseba:
Dušan Prešeren, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80, elektronska pošta: tajništvo@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti natečajno gradivo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati natečajne elaborate: isti kot v I.2.
II.1) Natečaj je javni, projektni, odprti,
enostopenjski in anonimni.
II.2) Naslov natečaja, ki ga je določil naročnik: Javni natečaj za izbiro strokovno
najprimernejše rešitve za Center starejših
Trnovo v Ljubljani.
II.3) Opis: namen natečaja je pridobitev
najprimernejše rešitve za Center starejših
Trnovo in izvajalca projektne dokumentacije
za gradnjo le-tega.
II.4) Lokacija: Ljubljana, območje urejanja VS 2/3 Kolezija, m.e. 5C/2.
III.1) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju natečajnih elaboratov: merila so
navedena v natečajnem gradivu.
III.2) Pogoji za pridobitev natečajnega
gradiva: natečajno gradivo je mogoče dobiti
do 21. 3. 2006 na naslovu ZIL Inženiring
d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, v vložišču
vsak delovnik med 8. in 15. uro. Natečajno
gradivo se lahko prejme tudi po pošti, in sicer
na zahtevo po tel. 01/433-50-40 ali na elektronskem naslovu: tajništvo@zilinzeniring.si,
proti vnaprej plačani odškodnini. Zainteresirani mora v skladu z natečajnimi pogoji posredovati potrdilo o plačani pristojbini. Na
podlagi posredovanega potrdila bo mogoče
posredovati natečajno gradivo po pošti.
Cena natečajnega gradiva: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo natečajnega gradiva se nakaže na TRR ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, št.
05100-80010026397, odprt pri Abanka Vipa
d.d. z obveznim pripisom: za natečajno gradivo Natečaj – Center starejših Trnovo.
Pri dvigu natečajnega gradiva mora prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da je
bilo plačilo izvedeno.
III.3) Rok za oddajo natečajnih elaboratov je 21. 3. 2006 v prostorih ZIL Inžiniringa
d.d. do 12. ure ter po pošti istega dne do
polnoči.
III.4) Jezik, v katerem morajo biti izdelani
natečajni elaborati, je slovenski.
III.5.1) Število in vrednost nagrad, ki
bodo podeljene v bruto bruto vrednostih:
1. nagrada: 3,800.000 SIT,
2. nagrada: 2,500.000 SIT,
3. nagrada: 1,500.000 SIT
in tri priznanja po 680.000 SIT.
III.5.2) Natečajniki, ki ne bodo prejeli nagrad ali priznanj in bodo po mnenju ocenjevalne komisije dosegli zahtevano stopnjo
obdelave, bodo prejeli odškodnino v višini
400.000 SIT. Predvideni sklad za odškodnine je 5,600.000 SIT.
III.6) Imena izbranih članov žirije:
– Boštjan Kolenc, univ. dipl. inž. arh.,
predsednik, za ZAPS,
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– Jožka Hegler, univ. dipl. inž. arh., podpredsednica, JSS MOL, za naročnika,
– Bojan Kranjc, univ. dipl. inž. arh., član,
DEOS, za naročnika,
– Višnja Delak, univ. dipl. inž. arh. članica, MDDSZ, za naročnika,
– Tomaž Maechtig, univ. dipl. inž. arh.,
član, za ZAPS.
Nadomestna člana sta:
– Mateja Duhovnik, univ. dipl. inž. arh.,
JSS MOL, za naročnika,
– Dušan Kajzer, univ. dipl. inž. arh., za
ZAPS.
Poročevalka:
– Irena Pungartnik, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnik:
– Damijan Gašparič, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenci:
Za ekonomiko gradnje: Barbara Plahutnik, univ. dipl. inž. gr., ZIL Inženiring d.d.
Za tehnično izvedbo in tehnologijo gradnje: Vojko Derkovič, univ. dipl. inž. arh., ZIL
Inženiring d.d.
IV.1) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 16. 1. 2006.
Javno stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
DEOS d.d. Ljubljana
Zbornica za arhitekturo
in prostor Slovenije (ZAPS)
Št. 01/2006
Ob-444/06
GIM družba za promet z nepremičninami
d.o.o. Maribor, Slovenska ulica 4, Maribor,
po pooblastilu Žito prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana razpisuje
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
za prodajo naslednje nepremičnine:
– poslovni objekt v Mariboru, Železnikova 8, ki ga v naravi predstavlja parc. št.
1255/5 dvorišče v izmeri 2524 m2 in poslovna stavba v izmeri 2007 m2 prip. vl. št.
3073 k.o. Pobrežje. Zemljiškoknjižno stanje
je urejeno. Predpisane davčne dajatve-davek na promet z nepremičninami, overitev
prodajne pogodbe pri notarju in zemljiško
knjižno izvedbo plača kupec. Nepremičnina
se prodaja po sistemu videno-kupljeno.
Pogoji in pravila javnega razpisa:
Razpis je odprtega tipa. Na razpisu lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno v EUR;
– način in rok plačila kupnine;
– v primeru odložnega plačila kupnine
primerno zavarovanje plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da je
kupec državljan katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno
potrdilo o državljanstvu;
– izjavo kupca, kakšno dejavnost namerava izvajati v okviru nepremičnine, ki je
predmet nakupa;
– podatke o finančnem in poslovnem položaju kupca.
Rok za oddajo ponudb je 4. 2. 2006.
Ponudba mora biti v slovenskem jeziku. Z
pravočasno prispele ponudbe se bodo štele
tiste, ki bodo prispele na sedež GIM d.o.o.,
Slovenska ulica 4, Maribor dne 4. 2. 2006
do 12. ure v zapečateni ovojnici s pripisom
»ponudba – Žito«.
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Pisne ponudbe bo pregledala komisija za
izbor najugodnejšega ponudnika in ponudnike o izbiri pisno obvestila v roku 15 dni od
zaključnega dneva za predložitev ponudb.
Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe so kupnina, predlagana
dejavnost, ki se bo izvajala v okviru objekta
in ne predstavlja konkurenčne dejavnosti
družbe, boniteta ponudnika, možnost poslovnega sodelovanja s prodajalcem, plačilni pogoji. Zaporedje kriterijev ne pomeni
vrednostnega merila pri izboru.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse
ponudnike, ali samo tiste, katerih ponudbo
oceni kot ustrezno, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
komisija v katerikoli fazi postopka odloči,
da z vsemi ponudniki ali s posameznimi od
njih opravi pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja
pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali katerim koli drugim ponudnikom, je izključena.
Kontaktna oseba za ogled nepremičnin
in dodatne informacije je Košir Branka –
GIM d.o.o., Slovenska ulica 4, Maribor – tel.
23-50-350, 041/690-706.
GIM družba za promet
z nepremičninami d.o.o. Maribor
Št. 430-0001/2006
Ob-294/06
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 44/05) Občina
Ivančna Gorica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialno-humanitarnih
dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica.
2. Predmet javnega razpisa so programi na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti:
– javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju socialnega varstva;
– društva na področju zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95,
49/98 in 89/99);
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov Občine Ivančna Gorica,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
ali verske skupnosti;
– prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente
socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov
oziroma svojih članov;
– druge organizacije in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju socialne varnosti ali občinske programe za izbolj-
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šanje kakovosti življenja za občane Občine
Ivančna Gorica.
4. Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
– imajo sedež v Občini Ivančna Gorica;
– društva, ki delujejo na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, imajo lahko
svoj sedež tudi izven območja Občine Ivančna Gorica, njihovi člani pa morajo biti tudi
občani Občine Ivančna Gorica;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in drugo dokumentacijo, kot jo
določa zakon;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih aktivnosti;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov
in delež sredstev iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročilo o realizaciji programov za
preteklo leto.
5. Okvirna višina sredstev na razpolago
je 1,650.000 SIT.
6. Komisija bo pri vrednotenju prispelih
vlog upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Ivančna Gorica – 20
točk;
– podružnica v Občini Ivančna Gorica
– 6 točk;
– člani iz Občine Ivančna Gorica – 2
točki.
2. Število članov iz Občine Ivančna Gorica:
– 1-10 članov – 3 točke;
– 11-30 članov – 6 točk;
– 31-50 članov – 10 točk;
– 51-70 članov – 15 točk;
– nad 70 članov – 20 točk.
3. Program dela za razpisano leto:
3.1. Vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem (druženje, obiski starostnikov, onemoglih, invalidov…) – 10 točk
3.2. Krvodajalska akcija – 10 točk,
3.3. Organizacija dobrodelne in druge
prireditve na območju Občine Ivančna Gorica – 8 točk (maks. 24 točk).
3.4. Izobraževalna dejavnost (predavanje, delavnica, krožek ali druga oblika izobraževanja) za člane in/ali širšo okolico:
– v Občini Ivančna Gorica – 5 točk
(maks. 15 točk);
– izven Občine Ivančna Gorica – 2 točki
(maks. 4 točke).
3.5. Rekreativna dejavnost (izlet, ekskurzija, letovanje, ostale športne in kulturne aktivnosti za člane) – 2 točki (maks.10 točk).
3.6. Sodelovanje članov in prostovoljcev
pri načrtovanju in izvajanju programa:
– 1-5 članov in prostovoljcev – 1 točka;
– 6-10 članov in prostovoljcev – 2 točki;
– 11-15 članov in prostovoljcev – 3 točke;
– nad 16 članov in prostovoljcev –5
točk.
3.7. Reference – program se na območju
občine izvaja:
– 0-5 let – 1 točka;
– 5-10 let – 2 točki;
– nad 10 let – 3 točke.
3.8. Izdaja glasila, biltena ali kakšne druge oblike promocijskega materiala – 5 točk
(maks. 10 točk).

3.9. Pričakovan delež sofinanciranja s
strani Občine Ivančna Gorica:
– do 40% – 6 točk,
– 40 – 50% – 2 točki,
– nad 50% – 0.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu
s predvidenimi proračunskimi sredstvi za
razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega
števila zbranih točk in vrednosti točke.
7. Dodeljena sredstva izvajalcem programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo biti porabljena v letu 2006.
8. Razpisna dokumentacija je od objave
razpisa v Uradnem listu RS do zaključka
razpisa na voljo na Občini Ivančna Gorica (v
poslovnem času občine), Oddelek za družbene dejavnosti, Sokolska 8, Ivančna Gorica, lahko pa se jo na željo posreduje tudi po
elektronski pošti. Podrobnejše informacije
posreduje Bogomir Sušič ali Janja Garvas
Hočevar, tel. 01/78-78-385.
9. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 28. 2. 2006
na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno
oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
10. Posamezna prijava na javni razpis
mora biti pripravljena izključno na obrazcih
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava
na javni razpis za programe na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti 2006 – ne
odpiraj«.
11. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 21 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica
bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o
sofinanciranju programov v okviru sredstev,
zagotovljenih v proračunu.
Občina Ivančna Gorica
Št. 033-01/2006
Ob-633/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v občini Laško in
Odloka o proračunu občine Laško za leto
2006 (Uradni list RS, št. 120/05), sprejetega
na seji Občinskega sveta Laško, dne 22. decembra 2005, Občina Laško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa,
ki so v javnem interesu, v letu 2006, v
Občini Laško
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– vzgojno varstveni zavodi,
– osnovne šole,
– športna društva in klubi,
– športna združenja in zveze, registrirane za opravljanje dejavnosti športa,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti športa,
– planinska društva, ki v svoji dejavnosti
izvajajo programe športa.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Laško,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi o delovanju društev
in za opravljanje dejavnosti v športu,
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– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih
programov športa,
– da svojo dejavnost izvajajo nepretrgano najmanj dve leti.
II. V letu 2006 bomo sofinancirali naslednje programe športa:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih in osnovnošolskih otrok v vrednosti do
1,224.000 SIT.
– V programu interesne športne vzgoje
predšolskih otrok bomo sofinancirali izvajanje programa Zlati sonček, ki obsega temeljna športna znanja, program Naučimo se
plavati, Ciciban planinec in Vrtec na snegu.
– V programu interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok bomo sofinancirali športno dejavnost, ki ima značaj organizirane 80-urne redne vadbe v šolskem
športnem društvu, program Zlati sonček in
Krpan, program Naučimo se plavati in Naučimo se smučati.
– Medobčinska, regijska in republiška
šolska športna tekmovanja.
2. Interesna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 987.000 SIT.
– V programu športne vzgoje otrok in
mladine bomo sofinancirali programe, ki obsegajo najmanj 80-urno redno letno športno
dejavnost v športnih društvih izven programa šolske športne vzgoje.
3. Programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport v vrednosti do 3,538.000 SIT in programe kakovostnega in vrhunskega športa
odraslih v vrednosti do 4,404.000 SIT.
– V programu športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport bomo sofinancirali programe, ki obsegajo individualne in kolektivne športne panoge v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
zvez za naslove državnih prvakov.
– V vrhunskem športu odraslih bomo sofinancirali programe individualnih in kolektivnih športnih panog, v katerih športniki tekmujejo v uradnih državnih in mednarodnih
tekmovalnih sistemih, ter dodatno sofinancirali društva in klube, ki imajo kategorizirane
športnike.
4. Programe športne rekreacije v vrednosti do 4,722.000 SIT.
– Sofinancirali bomo redno športno rekreativno vadbo odraslih za vadbene skupine z najmanj 20 udeležencev.
– Sofinancirali bomo množične akcije in
prireditve, ki imajo športno rekreativni značaj ter občinska prvenstva.
5. Programe športno rekreativne dejavnosti upokojencev in invalidov v vrednosti
do 1,014.000 SIT.
– V programu športno rekreativne dejavnosti upokojencev bomo sofinancirali organizirano redno športno dejavnost zveze
društev upokojencev za delno pokrivanje
stroškov najema športnih objektov in naprav
ter stroškov tekmovanj v okviru športno rekreativnih prireditev upokojencev. Vrednost
celotnega programa je 660.000 SIT.
– V programu športno rekreativne dejavnosti invalidov bomo sofinancirali organizirano redno športno dejavnost, športne
prireditve in tekmovanja, namenjena ohranjanju psihofizičnih in gibalnih sposobnosti z
delnim pokrivanjem najema športnih objektov in naprav. Vrednost celotnega programa
je 354.000 SIT.

6. Programe športne dejavnosti v planinskih društvih v vrednosti do 660.000 SIT.
– Sofinancirali bomo redno športno dejavnost za vadbene skupine ali sekcije, ki
vključujejo najmanj 15 udeležencev in imajo
značaj športnih panog in tekmovanj (gorski
teki, gorsko kolesarstvo, orientacijski teki)
ter izvedbo planinske šole ali planinskega
tabora.
7. Programe skupnega intresa na področju športa v občini v vrednosti do 3,715.000
SIT.
Delo in izobraževanje strokovnih kadrov
v društvih in klubih v vrednosti do 1,716.000
SIT.
– Sofinancirali bomo izobraževanje in
usposabljanje strokovnih kadrov v skladu s
prioritetnimi potrebami po strokovnih kadrih
v občini za posamezne športe.
– Sofinancirali bomo neposredno delo
neprofesionalnih usposobljenih strokovnih
kadrov v športnih društvih in klubih, ki izvajajo programe kakovostnega in vrhunskega
športa.
Organizacija in izvedba občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednost
do 1,811.000 SIT.
– Sofinancirali bomo dejanske stroške
organizacije in izvedbe tekmovanj ter nagrade, medalje in pokale za tekmovalne
dosežke.
8. Programi vzdrževanja in obnove športnih objektov, naprav in opreme v vrednosti
4,000.000 SIT.
– Sofinancirali bomo obnovo in nujna
vzdrževalna dela na športnih objektih, napravah in opremi, ki so v lasti Občine Laško
in skupni uporabi športnih društev, šol in krajevne skupnosti po sprejetem prioritetnem
programu.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Laško. Pri izboru in razdelitvi
sredstev se bodo upoštevale le tiste popolne prijave izvajalcev, ki v celoti izpolnjujejo
zahtevan obseg, vsebine in merila za posamezni program športa v skladu s 7. in 8.
členom pravilnika.
IV. Prijava mora vsebovati izpolnjene
obrazce 1, 2, 3, 4 iz zahtevane dokumentacije za javni razpis za sofinanciranje športa
v Občini Laško v letu 2006.
Javni razpis z razpisno dokumentacijo
bo pisno posredovan vsem dosedanjem izvajalcem programov športa v občini oziroma se lahko najde na spletni strani Občine
Laško, na naslovu http://www.lasko.si ali pa
se dvigne v tajništvu Urada župana Občine
Laško. Vse informacije dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti – šolstvo in šport
občine Laško, odgovorna oseba: Jože Krašovec, tel. 03/73-38-728.
V. Rok za prijavo je najkasneje do 20. februarja 2006.
VI. Svoje prijave z zahtevano razpisno
dokumentacijo pošljete na naslov: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom: »Šport 2006”.
VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju športa v letu
2006.
Občina Laško
Ob-675/06
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo),
11. člena Statuta občine Kamnik (Ur. l. RS,
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št. 47/99, 40/0 in 68/03) objavlja Občina
Kamnik
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za
izvajanje javne zdravstvene službe na
področju zobozdravstvene dejavnosti
za odrasle na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni
na podlagi razpisa: 1 program zobozdravstva za odrasle.
3. Predmet koncesije: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo pričela izvajati takoj.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je ponudnik fizična
oseba:
5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
5.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
5.1.2. da ni v delovnem razmerju;
5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zobozdravstvene službe oziroma poklica;
5.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
5.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je ponudnik: da prevzame v najem ordinacijo izvajanja dejavnosti v objektu Svilanit Kamnik,
zobna ambulanta, Kovinarska 4, Kamnik in
da prevzame zaposleno med. sestro v tej
zdr. ambulanti.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je ponudnik pravna
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 (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
6.1.4. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, da prevzame v najem ordinacijo za izvajanje dejavnosti v objektu Svilanit Kamnik, zobna ambulanta, Kovinarska 4, Kamnik in da prevzame
zaposleno med. sestro v tej zdr. ordinaciji.
7. Merila za izbiro kandidata:
– delovne izkušnje: največ 20 točk,
– rok za začetek opravljanja od izdaje
odločbe o podelitvi koncesije: največ 30
točk,
– druge ugodnosti za paciente: do 10
točk.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, do torka, 7. 2. 2006 do
10. ure. Prijava na razpis mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
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– prijava na javni razpis: koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.
9. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o izbiri bo ponudnik obveščen najkasneje v 10
dneh po odpiranju ponudbe z upravno odločbo. Koncesijska pogodba bo sklenjena
najkasneje v 30 dneh po dokončnosti upravne odločbe.
10. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kamnik:
http://www.kamnik.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v vložišču Občine Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Dodatne informacije lahko dobijo pri Anton Kamin, tel.
01/83-18-105, faks 01/83-18-119, el. naslov.
anton.kamin@kamnik.si.
Občina Kamnik
Ob-684/06
Občina Postojna na podlagi 24. člena
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04)
in javnega razpisa za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005
in na oglasni deski Občine Postojna z dne
21. 10. 2005 objavlja
seznam upravičencev,
ki jim bodo v letih 2006 in 2007
dodeljena neprofitna stanovanja
Prosilec/ka
Radić Slađana
Črnigoj Darja
Šabec Matej
Mitrović Biljana
Todorov Vesna
Mujagić Esma
Jocić Nebojša
Semir Bogdan
Cafuta Đurđica
Šorli Tomaž
Mitrović Stanoje
Rebula Boris
Ogrešević Mirsada
Kosić Garić Dragana
Ibrišimović Hadis
Gašperšič Sara
Dakić Dijana
Harbaš Admira
Handanović Gerhard
Mitrović Vid
Jozić Mirjana
Bendra Zoran
Pavlović Olivera
Pavlovčič Tanja
Della Bernardina Anna
Simić Jasna
Glamočić Svetlana
Čuk Katja
Jocić Nenad
Furlan Mateja
Kehonjić Emin
Furlan Mojca
Berbić Hajrudin
Terstena Haxhere
Bate Borislava
Občina Postojna
Št. 17/2006
Ob-698/06
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in načrta prodaje
stvarnega premoženja občine, sprejetega
z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za leto 2006 (Uradni vestnik Zasavja, št.
24/2005) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: stanovanje št.
17, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi
na naslovu Opekarna 4, Trbovlje, v skupni
površini 47,70 m2 in je vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v podvložku št. 2614/18 k.o. Trbovlje. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno
najemno pogodbo za neprofitno najemnino
za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 4,575.433 SIT.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 20. 1.
2006 na Občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8.
do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
ponedeljka, 30. 1. 2006, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka
prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja na Opekarni 4
– ne odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do petka, 27. 1. 2006 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo
stanovanja na Opekarni 4.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju Občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo
in poravnati kupnino v celoti najkasneje v
8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev stanovanja, plačilo davčnih dajatev,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva.

10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v
sredo, 1. 2. 2006 ob 12. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
18. Dodatne informacije so na voljo na
tel. št. 03/56-27-981. Kontaktna oseba je
Maja Hvala.
Občina Trbovlje
Ob-724/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika
o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa na območju Občine
Veržej (Ur. l. RS, št. 38/03 in 2/06) objavlja
Občina Veržej
javni razpis
za sofinanciranje programov športa na
območju Občine Veržej za leto 2006
Predmet javnega razpisa so programi
javnega interesa za naslednje vsebine:
1. Vsebine
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati
in 60-urni programi)
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati in 80-urni programi)
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cicibanke, mlajši in starejši dečki/deklice)
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.5. Interesna športna vzgoja mladine od
15. do 20. leta – 80-urni programi
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti in
mladinci)
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.8. Interesna športna dejavnost študentov – 80-urni programi
II. Športna rekreacija – 80-urni programi
članov, socialno-zdravstveno ogroženih in
starejših od 65 let
III. Kakovostni šport – programi priprav in
tekmovanj registriranih športnikov
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IV. Vrhunski šport – programi priprav in
tekmovanj kategoriziranih športnikov
V. Šport invalidov – 80-urni programi.
2. Razvojne in strokovne naloge v športu
I. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
II. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
III. Založniška dejavnost
IV. Športne prireditve
4.1. Organizacija velikih mednarodnih
športnih prireditev (OI, SP, EP ipd.)
4.2. Organizacija športnih prireditev na
državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd.)
4.3. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis…)
4.4. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, tenis, streljanje, šah…)
4.5. Propagandne akcije in prireditve za
propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (cicibaniada, teki, športne igre zaposlenih, poletna olimpiada, športnik leta…)
4.6. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini
V. Športni objekti – gradnja in vzdrževanje športnih objektov
VI. Informacijski sistem – izdelava informacijskih baz in programov ter nakup tehnologije
VII. Zavarovanje javnih športnih površin,
odgovornosti strokovnega kadra in udeležencev programov športa
VIII. Delovanje športnih društev in športne zveze
3. Prijava na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih
društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in registriranih tekmovalcih, (velja za športna društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30
tednov v letu.
Obrazce za prijavo dvignete na Javnem
zavodu za šport, Izobraževanje odraslih in
mladino Ljutomer, Prešernova 32. Obrazci
pa so vam na voljo tudi v elektronski obliki,
na naslovu: www.simljutomer.si.
1. Prijave pošljite po pošti v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ
– javni razpis 2005« na naslov: Javni zavod
za šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Ljutomer, v
roku 20 dni po objavi.

2. Za pravočasno prispelo vlogo šteje
tudi posredovanje vloge po e-pošti v predpisanem roku, vendar vloga mora biti posredovana tudi pismeno, saj jo je potrebno
opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom
zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge.
4. Končna določila:
– Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.
– Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
– V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje in izvajanje letnega programa
športa v občini.
– Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/585-89-60 na Javnem zavodu
za šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer.
Občina Veržej
Št. 414-23/06
Ob-843/06
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05) in 181. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 108/04) objavlja
župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
Občini Medvode v letu 2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje
vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih
sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in
osnovnošolske populacije, vendar le v delu,
ki presega vzgojno izobraževalne programe;
izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in
vzdrževanje opreme za izvedbo programov
ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
g) izobraževanje.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od točke 3.a do točke 3.d (poslovanje
kulturnih društev, redna dejavnost kulturnih
društev, vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje opreme kulturnih
društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu
društva: kulturno, za področja sofinanciranja
od točke 3.e do točke 3.g (projekti in prireditve, kulturna izmenjava, izobraževanje)
pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala
društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
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zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture; javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
samostojni kulturni izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da so registrirani za izvajanje kulturne
dejavnosti najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih
dejavnosti;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode;
– posamezni kulturni izvajalci morajo
imeti stalno bivališče v Občini Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2006,
so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz
3.a., b., d., e., f. in g. točke javnega razpisa je 27,000.000 tolarjev, za točko 3.c. pa
6,000.000 tolarjev.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2006.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo
na javni razpis začne teči naslednji dan po
tej objavi.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis – kultura 2006 – ne odpiraj!«
na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2006.
14. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo v Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Medvode,
prav tako pa je razpisna dokumentacija
na voljo na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
031/241-773 (Franc Cegnar) in 361-95-25
(Tatjana Komac).
Občina Medvode
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Št. 414-22/06
Ob-844/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 108/04) in Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 67/04)
objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine v
Občini Medvode v letu 2006
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2006 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih
projektov s področja kulturne dediščine in
redne dejavnosti društev, ki so registrirana
za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih
spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje
predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti s
področja kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na
območju Občine Medvode;
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom;
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov;
– predlagatelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki
imajo zagotovljene materialne, kadrovske
in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Prednost pri financiranju bodo imeli
objekti:
– z večjo stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini
Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;
– projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo
za kulturo.
6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje vodja občinske
uprave.
Strokovna komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepo-
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znih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
7. Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Točka 3.1.:
– društva do 5 članov;
– društva do 10 članov;
– društva do 30 članov;
– društva nad 30 članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.:
– stopnja zaščitenosti spomenika;
– pomen spomenika za občino;
– stopnja poškodovanosti objekta;
– projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Točka 3.5.:
– reference nosilca projekta;
– cilji projekta;
– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in
predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša za leto 2006 7,000.000 tolarjev.
Občina Medvode lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
10. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo
na javni razpis začne teči naslednji dan po
tej objavi.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo na Občini Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu za posamezno razpisno
področje in mora imeti priložene obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode ali oddana v tajništvu občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan
v ovojnici z oznako »Javni razpis za kulturno
dediščino 2006 – ne odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure
tega dne predložena v tajništvu Občine
Medvode.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval predlagatelja, da jo dopolni. V primeru, da predlagatelj vloge ne bo dopolnil v
roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri.

Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2006.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac ali Sonji Rifel, ter na tel.
361-95-25, 361-95-43 in 361-95-10.
Občina Medvode
Št. 141-24/06
Ob-845/06
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
108/04) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Medvode v letu
2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednji
projekti in programi:
– projekti in programi za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje
ter učinkovito izrabo prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega
dela,
– informiranje in svetovanje mladim,
– preventiva proti alkoholu, kajenju in
spolno prenosljivim boleznim,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva, zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino do
27 let v Občini Medvode, so registrirani za
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2006,
so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 6,000.000 SIT. Občina Medvode si
pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2006.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo
na javni razpis začne teči naslednji dan po
tej objavi.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis za mladinske projekte in programe
2006 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena
v tajništvu Občine Medvode. Razpisnik bo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka
izločil vse prepozne vloge.
10. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da
prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil
pogodbe o sofinanciranju za leto 2006.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo na Občini
Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, prav tako pa je razpisna dokumentacija
na voljo na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si.
13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac in Sonji Rifel, oziroma na
tel. 361-95-25, 361-95-43 in 361-95-10.
Občina Medvode
Št. 414-25/06
Ob-846/06
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
108/04) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov ter redne
dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij
in društev ter združenj, ki delujejo na območju Občine Medvode oziroma za občane
Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
neprofitne organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in
humanitarne dejavnosti na območju Občine
Medvode oziroma za občane Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov ter redne
dejavnosti v letu 2006 so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v občini Medvode
(Uradni list RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 7,350.000 SIT. Občina Medvode si
pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2006.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo
na javni razpis začne teči naslednji dan po
tej objavi.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni

razpis za socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti 2006 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena
v tajništvu Občine Medvode. Razpisnik bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka
izločil vse prepozne vloge.
10. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da
prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2006.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti v
okviru uradnih ur ter na spletni strani Občine
Medvode www.medvode.si.
13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac in Sonji Rifel, oziroma na
tel. 361-95-25, 361-95-43 in 361-95-10.
Občina Medvode
Št. 414-21/06
Ob-847/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 108/04) in 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 6/02) objavlja župan
Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Medvode za leto 2006
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Medvode je sofinanciranje programov:
A) šport otrok in mladine (»Zlati sonček«,
»Krpan«, tečaji plavanja in šolska športna
tekmovanja);
B) šport v društvih (interesna športna
vzgoja otrok in mladine, šport za dosežek
– športne šole, športno rekreacijska dejavnost odraslih, šport za odrasle – šport za
dosežek);
C) kakovostni šport;
D) vrhunski šport;
E) šport študentov in občanov starih nad
65 let;
F) izobraževanje strokovnega kadra;
G) športne prireditve;
H) tekoče vzdrževanje objektov in opreme;
I) investicije in investicijsko vzdrževanje.
3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe od A do vključno H točke
2. je 39,800.000 tolarjev, za točko 2.I. pa
7,200.000 tolarjev.
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Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
4. Na razpis za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo:
a) športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
b) zveze športnih društev;
c) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
d) zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode;
– predložijo dokazilo o plačani članarini svojih članov za tekoče leto (velja le za
društva);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano športno dejavnost
najmanj 40 tednov v letu.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov v letu 2006, so določeni
v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Medvode (Uradni list RS,
št. 6/02).
6. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
porabiti v letu 2006.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave tega razpisa in začne teči naslednji dan po tej objavi.
8. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v razpisnem roku na Občini
Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v
okviru uradnih ur ali pri Športni zvezi Medvode, Cesta ob Sori 15, Medvode.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Medvode,
www.medvode.si.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na ustreznem
prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali
oddana v tajništvu občine.
Vloga mora biti poslana v ovojnici z
oznako: »Javni razpis – šport 2006 – ne
odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure
tega dne oddana v tajništvu občine.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval vlagatelja, da jo dopolni. V primeru,
da vlagatelj ne dopolni vloge v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
10. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan občine
sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto
2006.
11. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo pri sekretarju Športne zveze Medvode, Antonu
Bohincu, tel. 031/599-388.
Občina Medvode
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Št.46502-0002-26/2001
Ob-848/06
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 8. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 36/02 – uradno prečiščeno besedilo) in
Sklepa Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani št. 14/1 z dne 26. 10. 2005 (24. seja
OS), Občina Dol pri Ljubljani s sedežem v
Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
komunalno neopremljenega zemljišča v
Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče namenjeno manjšim proizvodnim, storitvenim in poslovnim stavbam,
ki obsega sledeče parcele:
– parc. št. 239 – njiva v izmeri 4.257 m2,
– neplodno v izmeri 775 m2, k.o. Dolsko.
Skupna površina zemljišča namenjenega za prodajo je 5032 m2.
Parcela, ki je predmet prodaje je po Odloku o spremembah dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana občin Ljubljana
Bežigrad in Ljubljana Moste Polje za obdobje 1986–1990 za območje Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 61/98 in 71/04)
in Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih
za plansko celoto M11 Dolsko (Uradni list
RS, št. 70/98 – uradno prečiščeno besedilo) namenjena gradnji manjših proizvodnih,
storitvenih in poslovnih stavb. Investitor je
pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan
upoštevati določila občinskih predpisov, ki
urejajo področje prostora.
2. Cenitev zemljišča: najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, ki je
predmet prodaje, v skupni izmeri 5032 m2
znaša 40,000.000 SIT, brez vračunanega
20% DDV.
3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 8 dneh od
objave na naslov: Občina Dol pri Ljubljani,
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s
pripisom ˝Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu pri Ljubljani˝.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba mora
vsebovati:
1. podatke o ponudniku,
2. naslov in sedež ponudnika,
3. podatke o odgovorni osebi,
4. matično številko,
5. davčno številko,
6. pooblaščenega podpisnika pogodbe,
7. izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
8. višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem
primeru bo komisija ponudbo izničila),
9. podpisano izjavo, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
10. opis nameravane gradnje.
Ponudbi je treba priložiti potrdilo o plačilu
varščine, ki znaša 15,000.000 SIT.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki
se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s
pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana.
Kot najugodnejša ponudba bo merilo:
– cena.
V primeru, da so ti pogoji izenačeni pa bo
izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne
ugodnosti.
5. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
6. Drugi pogoji:
a) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
državljani RS in EU ter pravne osebe s sedežem v RS in EU.
b) Vsak ponudnik mora plačati varščino,
ki znaša 15,000.000 SIT in jo nakazati na
račun št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri
komisije brez obresti.
c) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.
d) V primeru, da komisija oceni, da so
kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega, lahko pozove
ponudnike, da ponudbo dopolnijo.
e) O izbiri najugodnejšega ponudnika,
komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti
vse ponudnike.
f) Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno ponudbo v 15 dneh od dneva izbire.
V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo
ne sklene, se šteje, da je od dneva ponudbe
odstopil in se plačane varščine ne vrne.
g) Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne izbere nobenega izmed ponudnikov in
vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh
od izbire.
h) Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
i) Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji
ponudbe na TRR: 01222-0100000473 odprt
pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih
rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila
varščine.
j) Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
k) Kontaktna oseba je Franci Vončina, na
tel. 01/530-32-40.
Občina Dol pri Ljubljani

Javne dražbe
Ob-244/06
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), 19.
člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št.
50/95, 80/98) ter sklepov Občinskega sveta
občine Trebnje, sprejetih na 21. redni seji
dne 21. 12. 2005, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 1485/7 stanovanjska stavba v izmeri
54 m2 in sadovnjak v izmeri 905 m2, vpisana
pri vl.št. 899 k.o. Mirna, last Občine Trebnje.
Lokacija: Stan 11 pri Mirni. Stanovanjska
hiša ni vseljena, je v fazi samoporušitve.
Osnovna namenska raba nepremičnine
je območje za poselitev.
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu »videno – kupljeno«.
Izklicna cena je 1,980.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje
v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
Davek na promet nepremičnin in stroške
notarske overitve plača kupec.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 20. 2. 2006 v mali sejni
sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
z začetkom ob 11. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa morajo predložiti fotokopijo osebnega dokumenta.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je
treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine,
overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne
prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133 s
sklicem, za namen javna dražba – Stan.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 20. 2. 2006
do 9. ure na naslovu organizatorja, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2)
v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno
prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Občine Trebnje, tel. 07/34-81-144.
Občina Trebnje
Ob-245/06
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), 19.
člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št.
50/95, 80/98) ter sklepov Občinskega sveta
občine Trebnje, sprejetih na 21. redni seji
dne 21. 12. 2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 525/1 dvorišče v izmeri 619 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 149 m2, vpisana
pri vl. št. 20 k.o. Stehanja vas, last Občine
Trebnje. Lokacija: Gombišče 7 pri Velikem
Gabru. Stanovanjska kmečka hiša, zgrajena
leta 1907, je nevseljena, nevzdrževana in
poškodovana.
Osnovna namenska raba nepremičnine
je območje za poselitev.
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu »videno – kupljeno«.
Izklicna cena je 4,460.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje
v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
Davek na promet nepremičnin in stroške
notarske overitve plača kupec.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 20. 2. 2006 v mali sejni
sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
z začetkom ob 10. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;

– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je
treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine,
overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne
prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133 s
sklicem, za namen javna dražba – Gombišče.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 20. 2. 2006
do 9. ure na naslovu organizatorja, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2)
v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko
udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno
prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Občine Trebnje, tel. 07/34-81-144.
Občina Trebnje
Ob-419/06
Mehanika Trbovlje d.d. – v stečaju, Jana
Husa 1a, Ljubljana, skladno s sklepom stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 97/2003 objavlja prodajo
nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika na lokaciji Trg revolucije 23, Trbovlje:
parc. št. 800/1 zelenica v izmeri 590 m2,
800/2 dvorišče v izmeri 862 m2, 800/5 zelenica v izmeri 385 m2, 800/6 neplodno v izmeri 52 m2, 800/8 neplodno v izmeri 22 m2,
805/4 dvorišče v izmeri 36 m2, 805/5 gradbeni objekt v izmeri 267 m2, 204/1.S gradbeni objekt v izmeri 499 m2, 1090.S stavba v
izmeri 1.232 m2, 1276.S stanovanjska stavba v izmeri 39 m2, 1658.S stavba 317 m2 in
dvorišče 55 m2 in 2954.S garaža v izmeri
19 m2, vl. št. 1121, k.o. Trbovlje,
z javno dražbo,
ki bo dne 15. 2. 2006 ob 12. uri v razpravni dvorani številka 2 na naslovu Miklošičeva 7 v Ljubljani, za izklicno ceno
80,500.000 SIT.
I. Prodaja se dovoljuje pod sledečimi
prodajnimi pogoji:
1. Navedeno nepremično premoženje se
prodaja kot celota.
2. Udeleženec javne dražbe mora do
dneva dražbe položiti varščino v višini 10%
izklicne cene na poslovni račun stečajnega
dolžnika št.: 05100-8011696349, pri A banki
Vipa d.d., s pripisom varščina v zvezi z jav-
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no dražbo. Plačana varščina bo uspešnemu
dražitelju vračunana v kupnino, drugim pa
vrnjena v 15 dneh po dnevu javne dražbe.
Varščina se ne obrestuje.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe po svojem zakonitem zastopniku,
ki se mora izkazati s predložitvijo izpiska
iz sodnega registra ter fizične osebe, ki se
morajo izkazati z osebnim dokumentom.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za
licitiranje.
4. Pred začetkom javne dražbe morajo
zainteresirani dražitelji stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa,
s katero se dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ali pri
notarju overjeno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavijo, da
ne obstojijo okoliščine iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
5. Uspešni dražitelj mora skleniti pisno
pogodbo o nakupu nepremičnine v roku 15
dni od dneva javne dražbe. Kupec si mora
sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma
odobritve in potrdila za sklenitev pogodbe o
nakupu nepremičnin v skladu z veljavnimi
predpisi.
6. Uspešni dražitelj mora plačati kupnino
v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev
od dneva sklenitve pisne pogodbe, ne glede na to, ali se kupnina plača naenkrat ali
v obrokih.
7. Če je rok plačila kupnine daljši od
enega meseca od dneva sklenitve pisne
pogodbe, je potrebno zavarovanje plačila z
nedokumentirano in nepreklicno garancijo
na prvi poziv prvovrstne banke s sedežem v
Sloveniji, ki jo mora ponudnik izročiti stečajni
upraviteljici ob podpisu pogodbe.
8. Če uspešni dražitelj ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku ali če pri plačilnem roku,
ki je daljši od enega meseca, ne izroči bančne garancije na prvi poziv se šteje, da je
od nakupa odstopil in je prodaja razdrta. V
tem primeru plačano varščino obdrži prodajalec.
9. Nepremičnino se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
10. Kupljeno nepremičnino se kupcu izroči v last in posest v roku treh mesecev po
plačilu celotne kupnine.
11. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice nosi in plača kupec.
12. Občina Trbovlje ima zakonito predkupno pravico po Odloku o določitvi območja
predkupne pravice Občine Trbovlje (Uradni
vestnik Zasavja, št. 3/03).
II. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajna upraviteljica.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 1,000.000
SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana pet minut po najvišji ponudbi.

Stran

444 /

Št.

6 / 20. 1. 2006

8. Ugovore zoper dražbeni postopek je
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajna upraviteljica
takoj.
Dodatne informacije in dogovore o
možnosti ogleda nepremičnine dobite pri
stečajni upraviteljici Marji Oblak na tel.
031/854-563.
Mehanika Trbovlje d.d. – v stečaju
Ob-638/06
Citrus d.o.o., Dolenjska cesta 244, v stečaju, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne dražbe:
A) Nepremičnina, stoječa na parc. št.
798/8 in 798/9, vpisanih v z.k. vl. 3800 (idealni delež do 52/100) in parc. št. 798/6, vpisani v z.k. vl. 3761(v celoti), vse k.o. Zgornja
Šiška, Celovška 111, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor (prodajalne,
skladišče, hladilnice) v izmeri ca. 2130 m2.
Poleg tega je bila na parc. št. 655/17 in
798/14 k.o. Zgornja Šiška v izmeri 87 m2
17. 1. 2003 ustanovljena stavbna pravica za
čas trajanja objekta, stoječega na parc.št.
798/8, 798/9 in 798/6 oziroma najdlje za
99 let.
Najnižja izklicna cena skupaj z opremo je
504,000.000 SIT.
B) Nepremičnina, nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 934/1, 934/2 in parc. št.
934/3, vpisana v z.k. vl. št. 2378 k.o. Dravlje, v izmeri 2620 m2, katere solastnik je
Citrus do 105/164, kar v naravi predstavlja
zemljišče v izmeri 1677 m2, na katerem stoji
montažni kiosk.
Najnižja izklicna cena je 101,000.000
SIT.
2. Pogoji za sodelovanje:
1.
– javne dražbe se lahko udeležijo vse domače fizične in pravne osebe ter tuje pravne
in fizične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki
ne morejo biti kupci po 153. členu Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki
najkasneje do 31. 1. 2006 plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun družbe Citrus d.o.o. – v stečaju, št.
04302-0001121207, ki bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino in se ne obrestuje,
drugim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končani dražbi in ki se pred začetkom
javne dražbe izkažejo z:
1) potrdilom o državljanstvu RS za fizične osebe oziroma overjenim izpiskom iz
sodnega registra za zakonitega zastopnika
pravne osebe oziroma veljavnim pooblastilom zastopnika za zastopanje pravne osebe
oziroma z overjenim prevodom izpiska iz sodnega registra ter identifikacijsko ter davčno
številko za tuje pravne osebe,
2) notarsko overjeno izjavo po 153. členu
ZPPSL,
3) potrdilom o plačilu varščine:
– izklicna cena se viša za 1,000.000
SIT.
2.
– nepremičnini se prodajata posamezno,
– na obeh nepremičninah obstaja skladno s stvarnopravnim zakonikom predkupna
pravica solastnikov, poleg tega na nepremičnini pod B obstaja zakonita predkupna pra-
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vica Mestne občine Ljubljana, na nepremičnini pod A pa predkupna pravica po Zakonu
o varstvu kulturne dediščine. Vsi predkupni
upravičenci morajo predkupno pravico uveljavljati na dražbi in sicer morajo upoštevati
vsa razpisna določila in v roku, določenem
v 1. točki pogojev za sodelovanje plačati
ustrezno varščino ter se dražbe udeležiti,
– kupec postane lastnik nepremičnine po
plačilu celotne kupnine in overitvi pogodbe,
– prometni davek na promet z nepremičninami in vse stroške, povezane s prodajo
nepremičnine nosi kupec,
– najuspešnejši dražitelj mora skleniti pogodbo o nakupu najkasneje do 1. 3.
2006 po osnutku pogodbe, ki je sestavni del
razpisnih pogojev in se nahaja pri stečajni
upraviteljici in plačati kupnino v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe,
– če najuspešnejši dražitelj v roku 30 dni
po javni dražbi ne sklene prodajne pogodbe,
se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščino pa zadrži prodajalec,
– če uspeli dražitelj sicer sklene prodajno pogodbo in nato v roku 15 dni ne plača
kupnine, se šteje pogodba za razdrto, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
3. Javna dražba bo dne 1. 2. 2006 na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, soba 307/a,
ob 12. uri.
4. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s stečajno upraviteljico odvetnico Mojco Breznik iz Ljubljane,
tel. 01/433-71-16.
Citrus d.o.o. – v stečaju
stečajni upravitelj
odvetnica Mojca Breznik

Razpisi delovnih
mest
Št. 1/06
Ob-235/06
Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana objavlja razpis za delovno mesto
pomočnik oziroma pomočnica direktorja za vodenje strokovno-tehničnih
del.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali tehnične
smeri,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih,
– aktivno znanje najmanj enega tujega
svetovnega jezika (angleščine, nemščine,
francoščine ali italijanščine),
– poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah
izdelave filma,
– organizacijske sposobnosti.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo
diplome.
Delovno razmerje pomočnika direktorja
se sklene za določen čas in traja za čas
trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji
odločbe o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in življenjepisom naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Filmski studio Viba film Ljubljana,
Stegne 5, 1000 Ljubljana.
Viba film Ljubljana
Ob-237/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Višje delovno in socialno sodišče,
Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosta urad
niška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 1 prosto delovno mesto za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje
delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta
22, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
3. Kratek opis dela: poročanje na sejah
senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb,
priprava sodnih odločb za potrebe službe za
informatiko, priprava gradiva in sodelovanje
ter pisanje zapisnika na sejah oddelka.
4. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani
kandidati bodo naloge opravljali v nazivu
višji pravosodni svetovalec III in višji pravosodni svetovalec II.
5. Pogoji za opravljanje dela:
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 – 2/04), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika.
6. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za
pravosodje) ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga pristojno
sodišče) ali pisna izjava kandidata.
7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Višje delovno
in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana ali na elektronski
naslov: marjeta.dornik@sodisce.si z oznako
»javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po oprav
ljeni izbiri.
8. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice Marjeti Dornik, tel. 01/474-47-50.
Višje delovno in socialno sodišče
Št. 3/2006
Ob-240/06
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/03, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1,
23/05, 62/05, 75/05 in 113/05) javni natečaj
za delovno mesto
pripravnik – svetovalec 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;
– 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;
– znanje uradnega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri (dipl. upr. organizator).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo ali 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 (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).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj« na
naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica, in sicer v
roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave. O
izbiri oziroma neizbiri bo vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku izdan
in vročen sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri, bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica

Št. 42
Ob-243/06
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8, Ljubljana, razpisuje delovno mesto
direktorja/ice za 4-letno mandatno obdobje.
Za direktorja/ico Združenja je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, določenih v
zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih delovnih mestih,
– da pozna delovanje sistema zdravstva
in zdravstvene dejavnosti v Sloveniji,
– da predloži usmeritve delovanja Združenja.
Kandidati/ke naj pošljejo svoje prijave z
dokazili v roku 8 dni od objave na naslov:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, s pripisom na
kuverti: “za razpis”.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni najkasneje v 30 dneh od objave razpisa.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije
Št. 10004-1/2006-1
Ob-246/06
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 ZJU – UPB1 in 113/05),
generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v Oddelku za zemljiški kataster v Območni geodetski upravi Velenje.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših
gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje in
odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog
podobne zahtevnosti.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja);
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
izbrani kandidat opraviti v roku enega leta
od sklenitve delovnega razmerja).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima);
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat
ima);
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje);
– izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdilo izda pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil
izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki
bodo poslali formalno nepopolne prijave, v
izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer
jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
v uradnih prostorih Območne geodetske
uprave Velenje, Prešernova cesta 1, 3320
Velenje.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da
pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj), v roku 8 dni
od dneva te objave. O izbiri oziroma neizbiri
bo kandidatom izdan in vročen sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo izbrani
kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan v naziv in se mu najkasneje v nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe
o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 0005/2006
Ob-287/06
Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah
46, 1225 Lukovica, v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/ 02, 110/02, 2/04 in 23/05) ponovno objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
direktor občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02, 110/02, 2/04 in 23/05) in Zakonom
o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02)
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morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali tehnične smeri ali visoka strokovna šola
s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit za voznika motornega vozila B kategorije.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti kandidati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi (original ali overjena kopija);
– potrdilo o delovnih izkušnjah ali fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojena na nepogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje);
– potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka;
– fotokopija vozniškega dovoljenja;
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedena izpita opravile najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli/le kandidati/ke, ki izkažejo, da imajo organizacijske,
vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje
poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Pogoje, ki dajejo prednost pri izbiri kandidatom, se bodo presojali na podlagi priloženih dokazil in na podlagi razgovora s
kandidati.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov: „Občina Lukovica, Stari
trg 1, 1225 Lukovica”, s pripisom „Javni natečaj – direktor občinske uprave”.
Rok za prijavo je 10 dni in začne teči naslednji dan po tej objavi. Kandidati/ke bodo
o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Občina Lukovica
Ob-299/06
Svet Zavoda za letovanje in rekreacijo
otrok, p.o. Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno
mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višješolska izobrazba,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– znanje hrvaškega in vsaj še enega tujega jezika (angleški, nemški, italijanski),
– poznavanje problematike dejavnosti
Zavoda.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej
opravljali,
– program oziroma vizijo delovanja in
razvoja Zavoda za letovanje in rekreacijo
otrok.
Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno
imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo najpozneje v osmih
dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na
naslov: Zavod za letovanje in rekreacijo
otrok, p.o. Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – razpis«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v 30. dneh od dneva objave razpisa.
Zavod za letovanje
in rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana
Št. 4
Ob-301/06
Svet zavoda Zdravstvenega doma
dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je na svoji tretji seji dne 5. 1. 2006 sprejel sklep o
pričetku postopka in objavi razpisa za imenovanje
direktorja zavoda,
na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 121/91...36/00), 7. in 11. člena
Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma
dr. Božidarja Lavriča – Cerknica (Ur. l. RS,
št. 125/04) ter 23. in 28. do 31. člena Statuta
javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Cerknica-Loška dolina z dne 18. 12.
1997 (Bilten št. 37/98).
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri,
– opravljen specialistični izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj ustrezne dejavnosti zavoda,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva
objave razpisa v ovojnici z oznako »Za razpis« na naslov: Svet zavoda, ZD Cerknica,
Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.
O izbiri bomo kandidata obvestili najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstvenega doma
dr. Božidarja Lavriča – Cerknica
Št. 30-0002/06
Ob-305/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja Notranjerevizijske službe.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– 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),
– izpit za državnega notranjega revi
zorja.
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),
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja,
– 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.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje Notranjerevizijske službe,
– priprava strateškega in letnega načrta
ter poročil,
– izvajanje notranjih revizij,
– pregledovanje in odobravanje revizijskih poročil in priporočil in sodelovanje pri
razčiščevalnih sestankih,
– svetovanje,
– priprava metodologije za državno notranje revidiranje v Ministrstvu za finance,
– priprava in izvajanje programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti,
– izvajanje nalog, povezanih z zahtevami
EK na področju revidiranja EU sredstev,
– sodelovanje z notranje organizacijskimi enotami in zunanjimi institucijami.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Notranjerevizijski službi Ministrstva za finance,
Prežihova 4, 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
1101-5/2006 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).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 30-0002/06
Ob-308/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti:
svetovalec v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev 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),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
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 pred
ložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– 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 držav
ljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje manj zahtevnih upravnih postopkov na drugi stopnji,
– zastopanje v manj zahtevnih postopkih
upravnega spora,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev,
– vodenje evidenc in priprava poročil,
– 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 upravni postopek na drugi stopnji s

področja carinskih in davčnih zadev, Ministrstva za finance, Šmartinska 55, 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
1101-4/2006 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
Ob-461/06
Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika, razpisuje naslednja
prosta delovna mesta:
1. vodja enote Splošne komunale,
2. vodja enote Strokovne službe,
3. vodja enote Vodooskrba in kanalizacija.
Pogoji pod 1., 2., 3:
– 3 leta delovnih izkušenj na podobnem
delovnem mestu,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– komunikativnost,
– poznavanje predpisov s področja varstva pri delu,
– poznavanje osnov računalništva,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje tujega jezika – pasivno.
Pogoji pod 1.:
– VII. stopnja izobrazbe gradbene, strojne, pravne, ekonomske smeri,
– poznavanje predpisov s področja varstva okolja, ravnanja s komunalnimi odpadki.
Pogoji pod 2.:
– VII. stopnja izobrazbe – univ. dipl. ekonomist, dipl. ekonomist,
– poznavanje predpisov s področja finančnega in davčnega poslovanja.
Pogoji pod 3:
– VII. stopnja izobrazba gradbene, strojne, elektro smeri ali sanitarne tehnologije,
– poznavanje predpisov za gradnjo
objektov in naprav, predpisov s področja
vodooskrbe, odvajanja odplak, čiščenje odpadnih vod.
Delavci na razpisanih delovnih mestih
so delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in bodo imenovani za mandatno
dobo 4 let.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas.
Kandidati naj svoje pisne izjave z življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj in
dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo v
roku 8 dni po objavi na naslov: Komunala
Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330
Metlika. O izbiri bomo kandidate obvestili v
30 dneh po končanem postopku.
Komunala Metlika d.o.o.
Št. 4/2006
Ob-465/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo 62/05 – odločba US,
75/05 – odločba US in 113/05) načelnica
Upravne enote Koper objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
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svetovalec na Oddelku za okolje in
prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
– 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
pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
3. dokazilo o znanju jezika italijanske
narodne skupnosti na višji ravni, oziroma
spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
6. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
7. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– pomoč pri pripravi internih predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih
izkušenj na naslov: Upravna enota Koper,
Trg Brolo 4, 6000 Koper, s pripisom »javni
natečaj«. Rok za prijavo je 8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/663-76-37, Elida Horvatič.

Stran

448 /

Št.

6 / 20. 1. 2006

Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
4, Koper.
Upravna enota Koper
Št. 110-1/2006
Ob-641/06
Občina Črnomelj na podlagi 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in
113/05) objavlja javni natečaj za prosto urad
niško delovno mesto:
– svetovalec – pripravnik za urejanje
prostora in urbanizem v Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora.
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, arhitekturne ali krajinske smeri.
K prijavi z življenjepisom z opisom morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj ter
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave ter za
delo na delovnem mestu svetovalec – za
urejanje prostora in urbanizem v Oddelku
za varstvo okolja in urejanje prostora, ki se
lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II in I.
Naloge na tem delovnem mestu so:
– vodenje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, razgovora s kandidati in na podlagi praktičnega preverjanja
kandidatovega znanja pri delu z računalnikom in računalniškimi programi, če bo to
potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z univerzitetno izobrazbo, s poznavanjem
delovnega področja urejanja prostora ter
kandidati, ki obvladajo delo z računalniškimi programi (Word, Excel, Arc-View, ipd.)
in tudi sicer obvladajo delo s podatkovnimi
bazami na področju prostorskih evidenc.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občinske uprave občine Črnomelj.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj. Rok za vložitev
prijave je 8 dni od objave. Prijave z dokazili
pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 07/306-11-08 pri Slavici
Novak Janžekovič.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Črnomelj
Št. 003/006
Ob-644/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti:
notranji revizor – sekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna za
področje nadzora EU skladov – revidiranje po zakonodaji EU in MSR.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 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);
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski
naziv, ki se prizna po Pravilniku o izdajanju
potrdil za naziva državni notranji revizor in
preizkušeni državni notranji revizor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika in poznavanje
mednarodnih standardov revidiranja.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o
pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor,

– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje revizijskih skupin,
– dolgoročno načrtovanje revizij,
– letno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določanje revizijskih ciljev,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranji h kontrol pri posameznih revizijah,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– ostale naloge po navodilu direktorja
urada.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Glinška 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v 15 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
1101-7/2006 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. 01/369-69-00 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Urad Republike Slovenije
za nadzor proračuna
Št. 003/06
Ob-646/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za tri uradniška delovna mesta:
notranji revizor – podsekretar v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna
za področje nadzora EU skladov – revidiranje po zakonodaji EU in MSR.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 3 leta 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),
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski
naziv, ki se prizna po Pravilniku o izdajanju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
potrdil za naziva državni notranji revizor in
preizkušeni državni notranji revizor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o
pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– pisna izjava, v kateri izjavlja, da je dr
žavljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– določanje revizijskih ciljev,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– ostale naloge po navodilu direktorja
urada.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Glinška 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v 15 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
1101-6/2006 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. 01/369-69-00 (Igor Zalokar).

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Urad Republike Slovenije
za nadzor proračuna
Št. 04/2006
Ob-650/06
Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-62-40, faks 01/478-62-60, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
1. inšpektor (Farmacevtska inšpekcija).
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske
ali ustrezne naravoslovne smeri z ustreznimi
dodatnimi znanji s področja dobrih praks;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma ustrezni priznani strokovni izpit;
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
Uradnik/ca bo opravljal/a naloge inšpektorja s področja zdravil in medicinskih pripomočkov (področja pristojnosti farmacevtske
inšpekcije).
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
inšpektorja III.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat/-ka ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat/-ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/-ka Republike Slovenije ter da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil/-a obsojen/-a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv.
V primeru da, kandidat/-ka, nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, mora
imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. Poleg navedenih mora kandidat/ka izpolnjevati še splošne pogoje, določene
s predpisi s področja delovnega prava.
Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na
sedežu Agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg
6, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Ministrstvo za zdravje, Agencija
RS za zdravila in medicinske pripomočke,
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Mali trg 6, Ljubljana, oziroma na elektronski
naslov: gp-arszmp.mz@gov.si. Obravnavali
bomo samo pravočasne in popolne vloge.
Dodatne informacije dobite vsak delovni dan
od 10. do 11. ure na tel. 01/478-60-56. Kandidate/ke bomo o izboru obvestili v 8 dneh
po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 30/06
Ob-651/06
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks
01/478-60-58, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
1. višji svetovalec (Pravna služba).
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma ustrezni priznani strokovni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Uradnik/ca bo opravljal/a naloge višjega
svetovalca s področja delovnega prava.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat/-ka ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat/-ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/-ka Republike Slovenije ter da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil/-a obsojen/-a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv. Poleg navedenih mora kandidat/-ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene s
predpisi s področja delovnega prava.
Predpisane delovne izkušnje za navedeno delovno mesto se skrajšajo za tretjino
v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno
izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem.
Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite vsak delovni dan od
10. do 11. ure na tel. 01/478-60-56. Kandi-
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date/ke bomo o izboru obvestili v 8 dneh
po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 31/06
Ob-652/06
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01,
faks 01/478-60-58, objavlja prosto delovno
mesto:
1. višji svetovalec (Sektor za ekonomiko javnega zdravstva):
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka pred
ložiti:
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje s polnim delovnim
časom, in sicer za določen čas, za čas nadomeščanja javne uslužbenke, ki ji mirujejo
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.
Delo bo opravljal/-a na sedežu Ministrstva
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite vsak delovni dan od
10. do 11. ure na tel. 01/478-60-56.
Ministrstvo za zdravje
Ob-673/06
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, objavlja javni natečaj za prosta
uradniška delovna mesta:
1. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter komunalo.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I in II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu »Svetovalec II«.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– poskusno delo 5 mesecev.
2. Svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v Oddelku za okolje in prostor
ter komunalo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za opravljanje pripravništva
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
3. Svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v Oddelku za okolje in prostor
ter komunalo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer – geodezija.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za opravljanje pripravništva
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
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– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba (samo pod točko 1);
– 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);
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka (samo pod točko 1).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
upravnega izpita ter strokovnega izpita iz
upravnega postopka, mora ta pogoj izpolniti
v roku enega leta od imenovanja v naziv (za
delovno mesto št. 1).
Nepravočasne in nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave.
Z izbranimi kandidati za delovno mesto
pod točko 1 bomo sklenili delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali
na sedežu Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje (Kadrovska služba,
zaprta ovojnica – za javni natečaj – z oznako zaporedne številke objavljenega delovnega mesta).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko pridobite pri
Tini Vrečko, tel. 03/42-65-737.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Celje
Št. 110-11/2006/1-31111
Ob-674/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega 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 višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Su 20/2006-2 (1)
Ob-685/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) 5 prostih delovnih mest za
nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– 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,
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– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, kadrovska služba (za javni natečaj
– višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva
9, Ljubljana.
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.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 51/2006
Ob-686/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in spremembe) Urad
Vlade RS za informiranje, Gregorčičeva 25,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
na Uradu Vlade RS za informiranje.
Organ, kjer se delo opravlja: Urad Vlade
RS za informiranje.
Kraj opravljanja dela: Gregorčičeva 25,
Ljubljana.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo, družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– obvladati morajo znanje enega tujega
jezika na osnovni ravni;
– obvladati morajo komunikacijske veščine.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– z splošnim poznavanjem institucij EU
in njihovega delovanja;
– poglobljene študijske ali praktične izkušnje s področja EU zadev;
– z znanjem drugih uradnih jezikov EU;
Kandidat/ka mora prijavi z življenjepisom priložiti fotokopijo diplome ali potrdila o
uspešno končanem študiju, dokazila o znanju tujega jezika na osnovni ravni (znanje
jezika na osnovni ravni kandidat/ka izkaže s
predložitvijo dokazila o znanju jezika na srednješolskem nivoju), fotokopijo osebne izka-

znice, potnega lista ali potrdila o državljanstvu RS, potrdilo ali podpisano pisno izjavo
kandidata/ke, da ni pravnomočno obsojen/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo ali
podpisano pisno izjavo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi prej omenjenega kaznivega dejanja.
Izbrani kandidat/ka, ki bo prijavi priložil/a
pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o dejstvu, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Urad Vlade RS za informiranje, p.p. 632,
1001 Ljubljana.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 10 dni
od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Urad Vlade RS
za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, z oznako »Javni natečaj za zasedbo
pripravniškega delovnega mesta«.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata/ke.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep,
da niso bili/e izbrani/e. Z izbranim/o kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri
sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas trajanja pripravništva.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan pri Simonu Figarju
med 9. in 11. uro na tel. 01/478-26-24.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-1034/06
V skladu z 18. členom Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-UPB1
– Ur. l. RS, št. 112/05) in 10. členom Družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. ter sklepom Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. z dne 13. januarja 2006 razpisna komisija razpisuje delovno
mesto
direktorja (m/ž) Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
Pogoji:
1. državljanstvo Republike Slovenije,
2. visokošolska izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
3. najmanj pet let izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih nalogah,
4. poznavanje organiziranosti in delovanja državnih institucij,
5. poznavanje problematike izdajanja
uradnega glasila Republike Slovenije,
6. usposobljenost za organiziranje in koordiniranje rednega in pravočasnega izhajanja Uradnega lista Republike Slovenije,
7. aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
8. kandidat ne sme biti poslanec Državnega zbora Republike Slovenije ali funkcionar politične stranke.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja javnega podjetja (največ pet tipkanih
strani).
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Pogodba o
zaposlitvi bo sklenjena za delovno razmerje za določen čas, in sicer za čas trajanja
mandata.
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Direktorja imenuje Skupščina Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. na predlog Nadzornega sveta.
Pisne vloge z oznako »Razpisna komisija
Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o.« in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
tajništvo podjetja, Slovenska cesta 9, 1000
Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.
Razpisna komisija bo upoštevala le vloge, ki jim bodo priložena vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev.
Za aktivno znanje tujega jezika bo veljalo
le potrdilo, ki ga izda Filozofska fakulteta ali
ustanova, verificirana za programe izpopolnjevanja v tujih jezikih.
O predlogu, ki ga bo Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. posredoval Skupščini Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
izteku roka za prijave na razpis.
Razpisna komisija Nadzornega sveta
Javnega podjetja Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
Št. 122-3/06-1
Ob-687/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB – 1,
št. 113/05) generalni direktor Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
javni natečaj za zasedbo naslednjih uradniških delovnih mest:
1. Vodja oddelka za odnose z javnostjo v Službi za splošne zadeve.
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, humanistična ali naravoslovno-tehnična;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– 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;
– vodenje in organiziranje dela oddelka.
Prednost pri izbiri na delovno mesto pod
št. 1 bodo imeli kandidati z vodstvenim delovnimi izkušnjami in izkušnjami na področju
odnosov z javnostjo ter izkušnjami s pisanjem daljših tekstov (poročil, besedil).
Pri prijavi se sklicujte na št. 122-3/2006
2. Svetovalec v Oddelku za pravne zadeve v Službi za splošne zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec II in
svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
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– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pri prijavi se sklicujte na št. 122-4/2006.
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 o nekaznovanosti 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.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da zoper njega ni 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 za delovna
mesta pod 1. in 2. točko se skrajšajo za
eno tretjino v primeru, da ima kandidat/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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo. O izbiri uradnika bo izdan
sklep, ki bo vročena 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 po tel.
01/478-92-62.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

ribor, Urad predsednice, 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 v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-275.
Okrajno sodišče v Mariboru

Su 010603/06
Ob-688/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja 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.
4. 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).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba 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 točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Ma-

Su 010603/2006
Ob-689/06
Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14,
2000 Maribor, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom, 40 ur na teden ter s štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanju 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 (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru,
Sodna ul. 14, 2000 Maribor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po telefonu 02/23-47-245.
Višje sodišče v Mariboru
Št. 07-2/1
Ob-690/06
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I. organizator – pripravnik na Območni izpostavi Koper.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končan štiriletni program srednjega izobraževanja administrativne, ekonomske ali sorodne smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas – šest mesecev, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklep Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 102-04-68/03
Ob-699/06
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 politologi;
– znanje uradnega jezika;
– 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;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
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 javnega natečaja.

Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku
osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Su 0106/06
Ob-700/06
Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000 Koper objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka – eno prosto delovno mesto za
nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na
teden ter s poskusno dobo v trajanju dveh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec
III, II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo o zaključenem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega 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 (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000
Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi natečaja dobite pri
vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča
v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Kopru
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Ob-720/06
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad objavlja prosto delovno mesto
vodja Media Deska v Republiki Sloveniji.
Glavne naloge vodje Media Deska v Republiki Sloveniji so:
– skrbi za logistično in strokovno pomoč
prijaviteljem Republike Slovenije za sredstva programa Media plus in Media Training
ter drugih prihodnjih programov Medie,
– skrbi za splošno informiranje vseh zainteresiranih prijaviteljev o razpisanih vsebinah, pogojih in rokih,
– vzpostavlja in utrjuje stike na domači in
regionalni ravni med udeleženci programov
Media Plus in Media Training ter drugih prihodnjih programov Medie,
– vodi promocijo namenov in ciljev programov Media Plus in Media Training ter
drugih prihodnjih programov Medie na področju Republike Slovenije.
Pogoji za sklenitev delovnega razmerja
vodje Media Deska:
– visoka (univerzitetna) izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja avdiovizualne industrije,
– aktivno znanje angleškega ali francoskega jezika in pasivno znanje enega tujega
jezika Evropske skupnosti,
– poznavanje produkcijskih, distribucijskih in promotivnih značilnosti avdiovizualne industrije,
– poznavanje evropskih podpornih sistemov na avdiovizualnem področju,
– obvladovanje dela z računalnikom in
raznih računalniških orodij,
– poznavanje predpisov s področja javnih financ in javne uprave,
– poznavanje evropskih ustanov in predpisov z avdiovizualnega področja.
Obvezne priloge prijavi:
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice,
– življenjepis s poudarkom na področju
delovanja avdiovizualne industrije,
– dokazilo o pridobljenem znanju angleškega jezika.
Kandidati oziroma kandidatke ne smejo
biti povezani s pravnimi osebami, ki lahko
kandidirajo za pridobitev sredstev iz programa Media Plus in Media Training.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer od dneva nastopa delovnega razmerja do 31. 12. 2006.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
v objavi zahtevanih pogojev na kandidati
pošljejo priporočeno po pošti do 29. 1. 2006
na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za vodjo
Media Deska v Republiki Sloveniji«.
Objava v Uradnem listu Republike Slovenije se šteje za uradno objavo delovnega
mesta.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Št. 102-39/2006
Ob-725/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
svetovalec v Sektorju za pravna vprašanja. Naloge na navedenem delovnem
mestu se opravljajo v nazivu Svetovalec II,
Svetovalec I.
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Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za Svetovalca II oziroma 6 let in 7
mesecev za Svetovalca I.
Drugi posebni pogoji:
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave
Želena znanja:
– opravljen državni pravniški izpit
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
K vlogi morajo kandidati priložiti:
– fotokopije potrdil oziroma diplom o
pridobljeni dodiplomski ali podiplomski izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo odločbe o imenovanju v naziv,
– dokazilo o osnovnem znanju angleškega jezika,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv s področja intelektualne
lastnine,
– sodelovanje pri organiziranju dela poravnalnega sveta in mediatorjev,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani kandidat bo moral predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izdaja krajevno pristojno sodišče.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za pravna vprašanja, Urad Republike
Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj“ in navedbo razpisanega delovnega mesta s šifro 38.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/487-3180 (Mojca Pečar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino
Št. 41-06
Ob-726/06
Energetika projekt d.o.o., Vransko 66,
3305 Vransko, razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja / direktorice Energetike Projekt d.o.o., Vransko.
Poleg splošnih zakonskih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja morajo kandidati za direktorja izpolnjevati naslednje
pogoje:
– višja strokovna (ali več) izobrazba ekonomske, elektro ali strojne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– organizacijske sposobnosti,
– teoretično in praktično poznavanje poslovanja podjetij, ki se ukvarjajo z javno infrastrukturo.
Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki je popolnoma poslovno sposobna in ni
bila pravnomočno nepogojno obsojena na
kazen zapora več kot treh mesecev, če ta
še ni bila izbrisana.
Direktor podjetja bo imenovan za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
splošnih zakonskih pogojev in razpisnih pogojev, življenjepisom in opisom lastne vizije
razvoja podjetja pošljite v zaprti kuverti v
roku petnajst dni od objave tega razpisa na
naslov: Energetika Projekt d.o.o. Vransko
66, 3305 Vransko, s pripisom »Razpis za
imenovanje direktorja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
petnajstih dni po odločitvi o imenovanju.
Energetika Projekt Vransko
Št. 10004-1/2006-5
Ob-727/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, na podlagi 56. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04), objavlja prosto delovno mesto:
vodja sektorja v Sektorju za vozila
(delovno mesto šifra 96).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar in višji svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora V
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba tehnične, visoka strokovna izobrazba s specializacijo tehnične smeri in visoka strokovna
izobrazba z magisterijem tehnične smeri;

– 7 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega ali
nemškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo omenjeni izpit opravili v
roku enega leta od razporeditve na delovno
mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da zoper osebo ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
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 ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami iz
vodenja, z boljšim poznavanjem cestnih in
kmetijskih vozil ter postopkov ugotavljanja
skladnosti vozil, z boljšim poznavanjem dela
s podatkovnimi bazami na področju vozil ter
poznavanje nacionalne in EU zakonodaje
s področja ugotavljanja skladnosti vozil, z
boljšim poznavanjem postopkov sprejemanja EU zakonodaje in sodelovanja v mednarodnih organih za sprejemanje pravnega
reda. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z boljšim znanjem angleškega jezika.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19a,
1000 Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na številko 10004-1/2006«. 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 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Brigita Oberžan, tel.
01/478-80-17.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet,
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 10004-1/2006-3
Ob-728/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, na podlagi 56. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04), objavlja prosto delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za vozila (delovno mesto šifra 125).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične smeri;
– 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
državni izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo omenjeni izpit opravili v
roku enega leta od razporeditve na delovno
mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati s poznavanjem cestnih
in kmetijskih vozil in postopkov ugotavljanja
skladnosti vozil, dela s podatkovnimi bazami
na področju vozil in nacionalne in EU zakonodaje s področja ugotavljanja skladnosti
vozil in izkušnjami pri delu s strankami.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19a,
1000 Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic
na številko 10004-1/2006«. 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 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Brigita Oberžan, tel.
01/478-80-17.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet,
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 10004-1/2006-7
Ob-729/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
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organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto:
višji svetovalec v Službi za evidence
o cestah in arhiv (delovno mesto šifra
123).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, druge ustrezne tehnične smeri
ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati s poznavanjem Zakona
o javnih cestah s poudarkom poznavanja
evidenc o javnih cestah, GIS in CAD orodij
in področja izvajanja prostorskih analiz ter
področja osi cest.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
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delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic
na številko 10004-1/2006«. 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 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Brigita Oberžan, tel.
01/478-80-17.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet,
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 10004-1/2006-8
Ob-730/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto:
svetovalec v Službi za evidence o cestah in arhiv (delovno mesto šifra 124).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri ali druge ustrezne tehnične smeri ali druge ustrezne družboslovne
smeri;
– 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati s poznavanjem Zakona
o javnih cestah s poudarkom poznavanja
evidenc o javnih cestah, programa Excel
in Access in izkušnjami na področju analiz.
Zaželeno je boljše poznavanje prometne signalizacije in preme cest.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic
na številko 10004-1/2006«. 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 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Brigita Oberžan, tel.
01/478-80-17.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet,
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 10004-1/2006-12
Ob-731/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, na podlagi 56. člena
in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter na-

daljnje spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto delovno
mesto objavlja prosto delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za planiranje in analize (delovno mesto šifra 121).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene in prometne smeri, ali druge
ustrezne tehnične smeri ter druge ustrezne
družboslovne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati s poznavanjem Zakona
o javnih cestah in prostorske zakonodaje
vključno s strategijo prostorskega razvoja
Slovenije, procesa interdisciplinarnega pla-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
niranja na področju cestnega prometa in
izkušnjami na področju vodenja prometnih
študij.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic
na številko 10004-1/2006«. 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 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Brigita Oberžan, tel.
01/478-80-17.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet,
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 10004-1/2006-10
Ob-732/06
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za planiranje in analize (delovno mesto šifra 122).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri ali druge ustrezne družboslovne smeri ali druge ustrezne tehnične
smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega

državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati s poznavanjem Zakona o javnih cestah in Zakona o izvrševanju
proračuna, izkušnje na področju vodenja
javnih naročil in avtorskega prava, vodenja
razvojno raziskovalnih projektov s področja
prometne varnosti, upravljanja in vzdrževanja cest ter družbeno ekonomskega vrednotenja cest in izkušnjami na področju ekonomike gradnje.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic
na številko 10004-1/2006«. 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 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Brigita Oberžan, tel.
01/478-80-17.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet,
Direkcija Republike Slovenije za ceste
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Ob-841/06
Občina Jesenice na podlagi 56. člena,
prvega odstavka 109. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 35/05 – UPB-1) objavlja javni natečaj
za delovno mesto
pripravnika na Oddelku za okolje in
prostor, ki se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Zahtevana izobrazba:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
komunalne usmeritve.
Poleg zgoraj navedenega pogoja in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
4. 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,
5. ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebnega dokumenta, na katerem je slika,
– fotokopijo diplome.
Kandidat/ka, ki bo izbran/a, bo moral/a
predložiti še dokazila iz 4. in 5. točke. Potrdilo pod 4. točko izda Ministrstvo za pravosodje, pod 5. točko pa krajevno pristojno
sodišče.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti v
zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za
delovno mesto« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
ali po elektronski pošti na naslov: obcina.jesenice@jesenice.si, v roku 8 dni od
objave v Uradnem listu RS oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS oziroma
od objave na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60
dneh od objave javnega natečaja. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdan
sklep o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a
delo na sedežu Občinske uprave občine
Jesenice, C. železarjev 6.
Dodatne informacije glede javnega natečaja se dobijo pri Slavki Brelih, direktorici
občinske uprave, tel. 04/58-69-232 (231).
Občina Jesenice
Št. 1024-1/2006
Ob-851/06
Na podlagi 55. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05, župan Občine Hrpelje-Kozina, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita iz javne
uprave v Občinski upravi občine HrpeljeKozina za uradniško delovno mesto višji
referent III na področju računovodstva in
knjigovodstva.
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Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/tke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj višjo strokovno
izobrazbo,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– poznati morajo uporabo računalnika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/tke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni/e 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/tko ni sprožen kazenski postopek
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda
pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal kot
pripravnik/ca za določen čas 8 mesecev. Z izbranim kandidatom/tko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev.
Kandidati/tke pošljejo pisne prijave z
dokazili na naslov: Občina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z
označbo »Javni natečaj-pripravnik/ca«, in
sicer v roku 8 dni od dneva te objave.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva te
objave. O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu/ki, ostalim kandidatom/kam pa bo izdan poseben sklep, da
niso bili izbrani/e.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev s
polnim delovnim časom.
Občina Hrpelje-Kozina

Druge objave
Št. 025/06
Ob-693/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 93/05) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni poziv
za zbiranje predlogov za promocijo
slovenske kulture v tujini v letu 2006
(v nadaljevanju: ciljni poziv, oznaka
JPP3-PROMO-2006)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana.
1. Predmet in področja ciljnega poziva
Predmet poziva je financiranje kulturnih
projektov, ki bodo pripomogli k večji prepoznavnosti slovenske kulture v državah EU
v letu 2006 (v nadaljevanju: projekti), na
naslednjih področjih:
Na področju kulturne dediščine:
– prenos razstav vrhunske starejše slovenske umetnosti,
– prenos etnografskih razstav,
– prenos razstav slovenske arhitekture.
Na področju vizualnih umetnosti:
– prenos razstav vrhunske sodobne likovne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje, arhitektura, fotografija, postavitve
oziroma instalacije) ali retrospektiv posameznih avtorjev.
Na področju uprizoritvenih umetnosti:
– gostovanja inovativnih uprizoritev antične dramatike (zlasti v okviru celoletne prireditve »Kulturna prestolnica Evrope – Patras 2006«),
– gostovanja sodobnega plesa v referenčnih državah,
– prevodi predstavitvenih brošur za posamezne zvrsti in predstavitvene platforme.
Na področju glasbe:
– gostovanja slovenskih solistov in umetniških ansamblov v referenčnih državah,
– izvedbe del slovenskih skladateljev v
referenčnih državah.
Na področju književnosti:
– predstavitve prevodov slovenske književnosti (bralne turneje) v državah EU,
zlasti pa v Avstriji, na Finskem in v okviru
celoletne prireditve »Kulturna prestolnica
Evrope – Patras 2006«.
Na področju intermedijskih umetnosti:
– prenos projektov v referenčne države.
2. Cilj poziva
Splošni cilj poziva je s podpiranjem kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov
povečati prepoznavnost Slovenije v prioritetnih državah in na prioritetnih mednarodnih
prireditvah.
Dolgoročnejši cilj poziva je tudi vzpostavitev sodelovanja prijaviteljev z ustreznimi
partnerji v tujini.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije in fizične osebe (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti; izpisek ne sme biti starejši od šestih
mesecev). Organizacije, katerih razvid vodi
ministrstvo (društva v javnem interesu in
ustanove na področju kulture), niso dolžne
predložiti dokazila;
– da so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2003, 2004 ali
2005, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo z izjavo;
– da ne prijavijo istega projekta, ki je že
bil izbran na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva, kar dokazujejo z izjavo;

– da je projekt pripravljen v dogovoru
z ustreznim organizatorjem (producentom,
partnersko institucijo) v ciljnih državah (zagotovljen prostor in termin);
– da prijavijo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne
vrednosti poziva in morajo biti izražena v
SIT).
4. Kriteriji poziva
4.1. Splošni kriteriji
– da je projekt zaradi estetskega pristopa zanimiv in razumljiv za tujo publiko ter
usmerjen v večjo prepoznavnost vrhunskih
dosežkov slovenske kulture v svetu;
– da bo projekt izveden v povezavi z
referenčnim tujim partnerjem na čimbolj odmevni lokaciji (ugled lokacije in dostopnost
publiki);
– da projekt upošteva mednarodno ciljno
občinstvo in ima izdelan promocijski načrt;
– da projekt omogoča razvoj trajnega
partnerstva med slovenskimi umetniki in
predstavniki/organizacijami v tujini;
– da se predlagatelji izkažejo z referencami na področju mednarodnega kulturnega
sodelovanja.
4.2. Prednostni kriteriji:
Prednost bodo imeli projekti, ki naj bi bili
izvedeni v naslednjih prioritetnih državah:
– Avstriji (za časa predsedovanja EU v
prvi polovici 2006),
– na Finskem (za časa predsedovanja
EU v drugi polovici 2006),
– v Grčiji v okviru celoletne prireditve »Kulturna prestolnica Evrope – Patras
2006«,
– na Portugalskem, v Nemčiji, Franciji,
Španiji, Italiji in Madžarski.
5. Uporaba pogojev in kriterijev za dodelitev finančnih sredstev
Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem ciljnem pozivu je izpolnjevanje ciljev ter
kriterijev javnega poziva. Izbrani bodo tisti
projekti predlagatelja, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi
in prednostnimi kriteriji.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s splošnimi in prednostnimi kriteriji je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji
poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 100 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 75 točk.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale ciljev in
kriterijev, bodo zavrnjene.
6. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti predložene naslednje obvezne priloge:
– opis projekta in njegova vsebinska utemeljitev, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem,
– seznam referenc predlagatelja in prikaz njegovega dosedanjega umetniškega
dela (mednarodno sodelovanje, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v
javnosti),
– v primeru soorganizacije finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
7. Predvidena sredstva za predmet javnega ciljnega poziva
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov v letu 2006, katerih cilj je
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promocija slovenske kulture v tujini, znaša
58,000.000 SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot
jih za leto 2006 določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2006 in 2007.
8. Trajanje ciljnega poziva in način prijave
Ciljni poziv se prične 20. 1. 2006 in zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 15. 6. 2006.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji ciljnega poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vlogo se lahko odda tudi v vložišču ministrstva.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge ter vloge, ki so jih
vložile upravičene osebe. Za prepozno se
šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno
na pošto do vključno 15. 6. 2006 oziroma
do 15. ure tega dne ni bila predložena na
vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje
prav tako vloga, ki je prispela po dnevu, ko
se je javni ciljni poziv zaključil zaradi porabe
sredstev.
Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici z
vidno oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni
ciljni poziv: promocija slovenske kulture v tujini z oznako JPP3- PROMO-2006. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo javnega poziva. Predlagatelji, ki
bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani
k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli elektronski naslov,
bodo k dopolnitvi vlog pozvani v elektronski
obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo
do dneva njene obravnave na strokovni skupini, ki se bo sestajala praviloma v roku 10
dni po vsakem odpiranju vlog.
9. Dokumentacija ciljnega poziva
Dokumentacijo ciljnega poziva lahko
predlagatelji v razpisanem roku dvignejo
v vložišču Ministrstva med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).
Dokumentacijo ciljnega poziva si lahko
natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega ciljnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo javnega poziva
tudi poslati.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni
uslužbenec po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji bodo o izidu obravnave vlog
obveščeni najkasneje v enem mesecu po
obravnavi na strokovni komisiji, ki se bo prvič sestala 1. marca 2006, kasneje pa se bo
sestajala praviloma enkrat na mesec.
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti 7,000.000 SIT.
11. Dodatna pojasnila
Vesna Jurca Tadel, MK, ves
na.jurca@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za kulturo
Št. 12/2006
Ob-640/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni projektni poziv 2006
za izbor kulturnih projektov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki
jih bo v letu 2006 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: projektni
poziv, oznaka PP-2006)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti
Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:
– prireditve;
– izobraževanje za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti;
– založniški, filmski, video in večzvrstni
projekti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost
(ki združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet projektnega poziva PP-2006, znaša 99,063.000 SIT.
3. 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 leto
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05).
4. Roki projektnega poziva: projektni poziv PP-2006 se prične 20. 1. 2006 in se
zaključi 20. 2. 2006.
5. Dokumentacija projektnega poziva
Dokumentacija projektnega poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavna obrazca: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta;
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisnem področju; za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu,
pa ustrezne krovne organizacije iz zamejstva.
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Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija,
kulturni dogodek). Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega
do 50% vseh predvidenih stroškov.
Soorganizator je partner predlagatelja
projekta, ki je bistveno vpleten v zasnovo
in/ali izvedbo in/ali financiranje projekta.
Njegova finančna soudeležba z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi mora dosegati vsaj
10% vseh predvidenih stroškov projekta.
Vir za omenjeno finančno soudeležbo ne
more biti državni proračun, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji projektnega poziva
Vloge na projektni poziv PP-2006 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji; to dokažejo z
obvestilom Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ter kopijo
izpiska iz registra, iz katerega je razviden
datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti
starejši od 12 mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile pogodbena
stranka JSKD v letu 2005, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti do JSKD v letu 2005.
Popolne vloge na projektni poziv PP-2006
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (to so: priloga k obrazcu
A, priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti in kopija izpiska iz registra, izjava
odgovorne osebe).
Vloga mora biti predložena na ustreznih
prijavnih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva
Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
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 predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Merila projektnega poziva
Predlagatelj posameznega projekta ustreza merilom (kriterijem) tega poziva, če:
– trajneje, vsaj že eno leto deluje na razpisnem področju;
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– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg
redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti
(reference s poudarkom na letu 2005).
Predlagani projekt ustreza merilom tega
poziva, če:
– sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti;
– bo izveden v letu 2006;
– je nekomercialne narave; to pomeni,
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za
izvedbo ne prejemajo plačila;
– resorno ne spada na druga področja
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in
inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo;
– uresničuje cilje, ki so pomembni v
mednarodnem, nacionalnem ali regijskem
merilu;
– bo dostopen javnosti;
– utemeljeno računa na odmevnost v
medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki=odhodki); to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov
za pokritje preostalega deleža (če gre za
sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 10% finančni udeležbi);
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih projektov ne presega 50% vseh
predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji
od 70.000 SIT ali višji od 350.000 SIT;
– ima realno finančno konstrukcijo (iz
prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na
razpoložljive vire).
Prijavljeni projekt – ne glede na področje
dejavnosti – ne ustreza merilom tega poziva, če je po zvrsti:
– redna letna dejavnost kulturnega društva;
– jubilejna slavnost ali jubilejna razstava (razen če gre za pomembne novosti v
pristopu in programu prireditve ali za zelo
pomembno okroglo obletnico);
– novoletna ali božična prireditev;
– prireditev ob krajevnem ali državnem
prazniku (proslava slovenskega kulturnega
praznika…);
– program na prireditvi, ki ima pretežno
zabavno družabni značaj, turistična ali narodnozabavna prireditev ali veselica;
– gostovanje po Sloveniji ali v tujini (razen, če je bistvenega pomena za slovensko
ljubiteljsko kulturno dejavnost);
– promocijska dejavnost društva (koledarji, razglednice, jubilejni zborniki);
– šola ali večletna izobraževalna oblika;
– izdaja avdio, video kasete ali zgoščenke ter postavitev in oblikovanje spletne strani (razen če gre za izdajo zgoščenke vrhunske zasedbe z izvirnim programom in v
obliki, ki je primerna za promocijo slovenske
ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru);
– promocija prijavljenega projekta;
– publikacija, ki ni povezana z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev in njihovih zvez.
Prijavljeni projekt – glede na posebno
področje dejavnosti – ne ustreza merilom
tega poziva, če:
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– zahtevnost projekta ne ustreza izvajalskim zmožnostim predlagatelja – vse dejavnosti;
– izobraževanja ne izvajajo ustrezno
usposobljeni mentorji – vse dejavnosti;
– nima kvalitetnega avtorskega pristopa,
inovativne produkcije in predvidene postprodukcije – gledališka dejavnost;
– je seminar, ki ne vključuje produkcije
– gledališka in lutkovna dejavnost, plesna
dejavnost;
– ne temelji na ohranjanju ali poustvarjanju ljudske glasbe in plesa – folklorna dejavnost;
– vsebinska zasnova ne vsebuje ljudske
glasbe; gre za tradicionalno prireditev, ki
ne prinaša bistvenih novosti v poustvarjanju
dediščine; ne temelji na raziskavi in interpretaciji virov narejeni posebej za prijavljeni
projekt – etno dejavnost;
– je šolska produkcija; če je seminar za
mažorete, ki poleg mažoretne in twirling
specifike ne vključuje plesne tehnike – plesna dejavnost;
– je razstava posameznega avtorja ali
pregledna letna razstava društva, ex-tempore (z nagradami in odkupi) ali likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela
organizatorju) brez prepoznavne vsebinske
zasnove – likovna dejavnost;
– je samostojna knjiga posameznega
ustvarjalca; je šolsko ali novinarsko literarno
glasilo; nima (časopis ali revija) že izdane
vsaj ene številke – literarna dejavnost.
10. Uporaba meril
Projekte bodo presojale in ocenjevale
strokovno programske komisije na podlagi
podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali merilom
tega poziva.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp. 1699, 1000 Ljubljana, do 20. 2.
2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv PP–2006«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka vloga oddana v svojem, pravilno označenem ovitku in vsebovati
vse predpisane obrazce in priloge.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili projektnega
poziva PP-2006.
12. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si;
01/24-10-508.
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si;
01/24-10-524.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Dvig in vpogled dokumentacije projektnega poziva
Dokumentacija projektnega poziva je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, med uradnimi
urami (vsak delovni dan od 9. do 13. ure).

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na projektni poziv PP 2006, bo potekala v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja
predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 12/2006
Ob-642/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nakupa specializirane opreme za
potrebe folklornih skupin, pihalnih in
tamburaških orkestrov za leto 2006
(v nadaljevanju: poziv Specializirana
Oprema 2006)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva Specializirana Oprema 2006 so projekti nakupa
kostumov za folklorne skupine in projekti
nakupa glasbenih instrumentov za pihalne
in tamburaške orkestre.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva Specializirana Oprema 2006 znaša
12,000.000 SIT.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Specializirana
Oprema 2006 morajo upravičenci porabiti
v proračunskem letu 2006 oziroma v rokih
določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list
RS, št. 116/05).
4. Razpisni roki: poziv Specializirana
Oprema 2006 je odprt od 20. 1. 2006 do
20. 2. 2006 oziroma do porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Specializirana
Oprema 2006 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavna obrazca: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi za folklorne skupine in
glasbeni instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre.
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo
kulturne programe iz razpisnega področja,
za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v
zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.
Projekt je nabava opreme, ki je v celoti
in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega
do 40% vseh predvidenih stroškov.
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Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in
financiranju projekta. Finančna soudeležba
sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh
predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun
RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Specializirana Oprema
2006 lahko predložijo upravičene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo z obvestilom Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ter s kopijo izpiska iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2005, izpolnili vse svoje
obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo.
Popolne vloge na poziv Specializirana
Oprema 2006 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A, priloga k obrazcu B, kopija izpiska iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev, izjava odgovorne osebe);
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2006.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane
obrazce ter priloge in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Specializirana Oprema 2006 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
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.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza kriterijem tega poziva, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2005);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega poziva, če:

– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 40%
vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji
od 500.000 tolarjev; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za
pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja
o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
500.000 SIT, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt nakupa specializirane opreme
– kostumi za folklorne skupine – ustreza
posebnim kriterijem tega poziva, če gre za:
– izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne
dediščine;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne
vire in literaturo;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne
dediščine na Slovenskem;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina
deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno
dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še
niso zastopani (za skupine, ki poustvarjajo
dediščino več območij).
Projekt nakupa specializirane opreme
– instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre – ustreza posebnim kriterijem tega
poziva, če gre za:
– nakup instrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja;
– sistematično dopolnjevanje obstoječega instrumentarija;
– nakup dodatnih instrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino;
– nakup posebnih in/ali deficitarnih instrumentov.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 20. 2.
2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv Specializirana oprema 2006«. Na zadnji strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Specializirana oprema 2006.
13. Pristojni uslužbenci
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Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 13. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Specializirana Oprema 2006 bo potekala
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu
prispetja predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 12/2006
Ob-643/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe mladinskih kulturnih
centrov za leto 2006 (v nadaljevanju:
poziv MKC 2006)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva MKC
2006 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva MKC 2006 znaša 16,600.000 SIT.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva MKC 2006 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu
2006 oziroma v rokih določenih z Zakonom
o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in
2007 (Uradni list RS, št. 116/05).
4. Razpisni roki: poziv MKC 2006 je odprt od 20. 1. 2006 do 20. 2. 2006 oziroma do
porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva MKC 2006 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavna obrazca: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so mladinski kulturni centri in druga nevladna, neprofitna in prostovoljna združenja, registrira-
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na kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali
uporabljajo prostore za izvajanje mladinske
kulturne dejavnosti, ter lokalne skupnosti,
ki posedujejo prostore v katerih se izvaja
mladinska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in
financiranju projekta. Finančna soudeležba
sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh
predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun
RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv MKC 2006 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo z obvestilom Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ter s kopijo izpiska iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem mladinskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2005, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv MKC 2006 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti ter kopijo izpiska iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa kopija izpiska iz registra – izpisek iz registra ne sme
biti starejši od dvanajstih mesecev, izjava
odgovorne osebe);
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2006.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane
obrazce ter priloge in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva MKC 2006
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje
postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
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.
9. Splošni kriteriji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošne kriterije, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2005);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
mladinsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni
višji od 1,000.000 tolarjev; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža (če gre
za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
500.000 SIT, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število mladinskih kulturnih
skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju mladinskih kulturnih dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki vplivajo na izenačevanje
razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa tehnične in tehnološke
opreme ustreza posebnim kriterijem, če
gre za:
– opremo, ki omogoča kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– opremo, ki omogoča produkcijo inovativnih multimedijskih del;
– opremo za promocijo produkcije na
mednarodnem, državnem ali regionalnem
nivoju;
– opremo, ki izboljšuje javno dostopnost
medijskega ustvarjanja in mladinske kulture;
– opremo, ki omogoča vključitev v mrežo
mladinskih ustvarjalnih centrov;
– opremo, ki omogoča povezovanje med
različnimi izvajalci mladinske kulture na regionalni, državi in mednarodni ravni;
– opremo, ki jo uporablja večje število
mladinskih kulturnih skupin.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 20. 2.
2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv MKC 2006«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva
MKC 2006.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 13. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv MKC 2006 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa po vrstnem redu prispetja, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe
sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-645/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2006 (v
nadaljevanju: poziv Prostori/Oprema
2006)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva Prostori/Oprema 2006 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva Prostori/Oprema 2006 znaša
34,819.000 SIT.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Prostori/Oprema 2006
morajo upravičenci porabiti v proračunskem
letu 2006 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05).
4. Razpisni roki: Poziv Prostori/Oprema
2006 je odprt od 20. 1. 2006 do 20. 2. 2006
oziroma do porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Prostori/Oprema
2006 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavna obrazca: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje
ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu,
pa ustrezne organizacije iz zamejstva ter
lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v
katerih se izvaja ljubiteljska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi,
izvedbi in financiranju projekta. Finančna
soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj
20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti
proračun RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Prostori/Oprema 2006
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo z obvestilom Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ter s kopijo izpiska iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2005, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv Prostori/Oprema
2006 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti ter s kopijo izpiska iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev, izjava odgovorne osebe);

– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2006.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane
obrazce ter priloge in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Prostori/Oprema 2006 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
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.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri vsebinsko zaokrožene
projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2005);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni
višji od 1,000.000 tolarjev; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža (če gre
za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
500.000 SIT, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število kulturnih skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
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– projekte, ki vplivajo na izenačevanje
razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nakup tehnološke in tehnične opreme,
ki je neobhodno potrebna za delovanje predlagatelja;
– nakup tehnološke in tehnične opreme,
ki jo uporablja večje število kulturnih skupin;
– nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– nakup opreme, ki omogoča trajnejše
delovanje in na področju ljubiteljske kulture;
– nakup opreme, ki izboljšuje pogoje za
povezovanje med izvajalci kulturnih programov;
– nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p 1699, 1000 Ljubljana, do 20. 2.
2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv Prostori/oprema 2006«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Prostori/oprema 2006.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 13. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Prostori/oprema 2006 bo v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
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Ob-639/06
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, na podlagi 66.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/95,
80/97, 69/98 in 67/02), 8. člena Pravilnika
o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij
za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99 in
79/00) in 2. ter 12. člena Pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov (Uradni list RS, št.
22/99) objavlja
roke
za opravljanje strokovnega izpita za
zaposlene v agencijah za zaposlovanje
in skladih dela
1. Zavod bo v letu 2006 organiziral strokovne izpite vsako prvo sredo v mesecu,
razen v januarju, juliju in avgustu. V kolikor
je razpisani datum dela prost dan, se strokovni izpit opravlja prvo naslednjo sredo v
mesecu.
2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 15 kandidatov. Kandidati
bodo razporejeni glede na vrstni red prijave.
Če bo za posamezni izpitni rok prijavljenih
manj kot pet kandidatov, se strokovni izpit
ne bo izvajal.
3. Strokovni izpit bo potekal v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred
rokom, bodo pravočasno obveščeni o kraju
in uri strokovnega izpita.
4. Pisne odjave strokovnega izpita so
možne tri dni pred izpitnim rokom. V nasprotnem primeru se šteje, da kandidat izpita ni opravil.
5. V primeru, da kandidat izpita ni uspešno opravil, ga lahko ponavlja glede na rok,
ki ga določi izpitna komisija. Izpit je mogoče
opravljati trikrat, vendar v primeru tretje ponovitve stroški bremenijo kandidata.
6. Kandidati pošljejo prijavnico na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba za odplačno dejavnost,
Ulica tolminskih puntarjev 4, p.p. 261, 5001
Nova Gorica.
Prijavnica je objavljena na spletnih straneh Zavoda (www.ess.gov.si) v rubriki/Za
delodajalce/Storitve za plačilo/Za koncesionarje. Na podlagi prijave k izpitu bo kandidat dobil seznam potrebne literature za
strokovni izpit.
Dodatne informacije dobite v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Službi za
odplačno dejavnost, Ulica tolminskih puntarjev 4, p.p. 261, 5001 Nova Gorica, tel.
05/33-50-234 – Lučila Hvala.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 64
Ob-443/06
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja zemljišča z nepremičninami, ki so predvidene za odstranitev;
b) kraj: Domžale/GEA d.d.;
c) vrsta nepremičnine: parc. št. 1174/3,
2353, 2354 in 2355, vl. št. 4708, k.o. Dom-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
žale, v naravi rezervoarji za olje 3050 ton in
86/1000 parc. št. 2352/1, vl. št. 4709, k.o.
Domžale, v naravi del podnega skladišča v
izmeri 240 m2.
Izhodiščna cena je 49,000.000 SIT.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del podnega skladišča s pripadajočim
deležem na skupnih napravah predstavlja
idealni solastniški delež, na katerem obstaja
predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana, št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 3. 2. 2006, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup zemljišča z nepremičninami v Domžalah/GEA d.d. – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 6. 2. 2006 ob 9.
uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

po seznamu zalog po posameznih skupinah na dan 31. 12. 2005, po ocenjeni vrednosti najmanj v višini 85,991.346,21 SIT.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi v časopisu
na Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna 14,
2503 Maribor s pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj St 73/2005.«
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene
na transakcijski račun prodajalca št.
02280-0255256010, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje
v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom
pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel rok za
zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan
skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh, od
prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun stečajnega dolžnika. Če najboljši
ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača v
celoti kupnine v predvidenem roku se meni,
da je odstopil od nakupa in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje
preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je
v celoti plačana kupnina. Vse stroške, prometni davek in druge dajatve plača kupec.
Če kupec ne plača v roku celotne kupnine
ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa se
mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane
po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi
kupčevega odstopa od nakupa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Vpogled v sezname premoženja in njihov ogled je možen na sedežu stečajnega
dolžnika na Valvasorjevi ulici 38, Maribor,
po predhodnem dogovoru z g. Grobelškom
po tel. 041/658-405, vsak delovni dan med
8. in 14. uro.
Merinka Maribor d.d. – v stečaju

Ob-441/06
Merinka Maribor d.d. – v stečaju, Valvasorjeva ulica 38, 2000 Maribor, objavlja na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. St 73/2005 z dne 10. 1. 2005

javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Sevnica
1. Predmet prodaje:
1.1. dvosobno stanovanje št. 9 v večstanovanjski stavbi v drugem nadstropju s pripadajočo kletjo na naslovu Pod Vrtačo 17,
8290 Sevnica, v skupni izmeri 49,11 m2;
1.2. dvosobno stanovanje št. 4 v večstanovanjski stavbi v prvem nadstropju na

prodajo z zbiranjem ponudb
premičnega premoženja stečajnega dolžnika Merinka Maribor d.d. – v stečaju, Valvasorjeva ulica 38, Maribor in sicer:

Ob-279/06
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
8290 Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02-ZJU), 29. in
44. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, 12/03 in 77/03), 109.
člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo)
ter sklepa Občinskega sveta občine Sevnica, sprejetega na 23. redni seji dne 28. 9.
2005, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naslovu Krmelj 52, 8296 Krmelj, v izmeri
47,08 m2.
2. Predmeti prodaje so v lasti Občine
Sevnica in so zasedeni z najemniki.
3. Postopek sprejema in odpiranja ponudb: javne ponudbe se bodo sprejemale
od objave javne ponudbe do vključno dne
7. 2. 2006 do 10. ure na naslovu Občina
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisane in druge
navedene pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti:
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja
(s pripisom številke stanovanja)«. Odpiranje
ponudb bo potekalo dne 7. 2. 2006, ob 12.
uri v sejni sobi Občine Sevnica. Ponudbe
pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.
4. Izklicne cene:
– za stanovanje pod zaporedno št. 1.1 je
izklicna cena 5,036.096,35 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 1.2.
je izklicna cena 2,768.605,55 SIT.
Pri stanovanjih je v cenah vključena tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s
pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
5. Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi ponudniki, bodo
v roku 30 dni po zaključku odpiranja ponudb,
sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe
na transakcijski račun Občine Sevnica št.
01310-0100008286. Plačilo kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
6. Merila za izbor in drugi pogoji:
– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v EU in
fizične osebe, državljani EU oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo,
– ponudba mora biti veljavna do 1. 4.
2006,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejše
od 60 dni,
– ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati kavcijo v višini
10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na transakcijski račun Občine
Sevnica št. 01310-0100008286 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba številke stanovanja),
– izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki, imajo najemniki predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki in pri katerih najemnik ne izkoristi
predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste
stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem
postopku javne ponudbe,
– kupci, ki niso najemniki, prevzamejo
vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemniki,
– najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem

Št.

oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati kot ponudniki in kupci,
– če izbrani ponudniki ne bodo sklenili
kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu,
– uspelim ponudnikom se bodo kavcije
vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljenem
postopku javne ponudbe,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– komisija, ki vodi postopek javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Sevnica,
tel. 07/81-61-232, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji pri Alenki Šintler,
– kupci bodo pridobili lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Sevnica
Ob-303/06
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
Sklepa Občinskega sveta občine Ravne na
Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše, Stara ulica 2, Ravne na Koroškem
v skupni izmeri prodajne površine 85,16 m2
oziroma skupne stanov. površine v izmeri
104,06 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:

Pritličje:
– hodnik:
I. nadstropje:
– shramba
– predprostor
– hodnik
– predsoba
– kuhinja
– dnevna soba
– otroška soba
– kopalnica
– WC
– predsoba
– odprta terasa
Skupaj

Prodajna
površina

Skupna
stanovanjska
površina

5,56 m2

5,56 m2

1,45 m2
2,15 m2
4,19 m2
5,40 m2
10,08 m2
28,44 m2
12,51 m2
5,64 m2
1,28 m2
2,16 m2
6,30 m2
85,16 m2

1,45 m2
2,15 m2
4,19 m2
5,40 m2
10,08 m2
28,44 m2
12,51 m2
5,64 m2
1,28 m2
2,16 m2
25,20 m2
104,06 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 4,823.999,50 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
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– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja Stara ulica 2 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 2.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 430-007/2006-2
Ob-442/06
Na podlagi 7. člena statuta Občine Naklo
(Uradni vestnik Gorenjske 29/03), Sklepa
20. seje občinskega sveta občine Naklo z
dne 21. 9. 2005, ter v skladu s 47. členom
uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) Občina
Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, ki jo
zastopa župan Janez Štular, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00, faks
04/277-11-11.
2. Predmet prodaje:
A – prodaja dela nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 175 k.o. Pivka,
njiva v izmeri ca. 1566 m2 (bodoča parc. št.
175/1), z izhodiščno ceno 5.556,10 SIT/m2
(23,19 €/m2).
B – prodaja dela nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 175 k.o. Pivka,
njiva v izmeri ca. 4497 m2 (bodoča parc. št.
175/5), z izhodiščno ceno 5.556,10 SIT/m2
(23,19 €/m2).
C – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 176/1 k.o. Pivka, njiva v
izmeri 2167 m2, z izhodiščno ceno 5.556,10
SIT/m2 (23,19 €/m2).
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D – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 176/3 k.o. Pivka, njiva v
izmeri 878 m2, z izhodiščno ceno 5.556,10
SIT/m2 (23,19 €/m2).
Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.
Izhodiščna cena za posamezno nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izhodiščne vrednosti (10% od vrednosti
50,604.958,80 SIT) na transakcijski račun
občine Naklo št. 01282-0100006748. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izboru;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali priglasitveni list
za samostojne podjetnike, star največ tri
mesece,
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izhodiščne vrednosti nepremičnin,
– številko transakcijskega računa oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine,
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
5. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
6. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 6. februarja 2006
do 12. ure na naslov Občina Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
7. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.
8. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.
9. V primeru dveh ali več enakovrednih
ponudb župan določi, da se izvede dražba,
na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno
nepremičnino.
10. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Občini Naklo
(tel. 04/277-11-00).
Občina Naklo

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-1/2006-2 (1002)
Ob-247/06
Pravila sindikata Eldom d.o.o., vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, z dne 19. 5. 1993, pod zaporedno številko 068, so bila spremenjena in
sprejeta na seji sindikata dne 29. 9. 2005 in
odslej nosijo naziv: Pravila sindikata podjetja Eldom Maribor, ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat delavcev dejavnosti energetike
Slovenije, Sindikat podjetja Eldom Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Vetrinjska ulica 2.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 01, z dne 6. 1. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101019/2005-3
Ob-248/06
Upravna enota Ljubljana, izpostava Center z dnem 6. 1. 2006 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila Sindikata Ministrstva
za šolstvo in šport« in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
314 za sindikat z imenom: Sindikat Ministrstva za šolstvo in šport in sedežem:
Kotnikova 38, Ljubljana.
Št. 101-16/2005
Ob-249/06
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
spremembo naziva Sindikata d.d. Exoterm,
Kemične tovarne Kranj, ki se preimenuje v
Sindikat Exoterm-It. Sedež sindikata je v
Kranju, Struževo 66. Pravila o organiziranosti in delovanju Sindikata podjetja Exoterm Kranj, se po novem glasijo: Pravila o
organiziranosti in delovanju sindikata delavcev Exoterm-It.
Sprememba naziva Sindikata d.d., Exoterm, Kemične tovarne Kranj, se z dnem
izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov
sindikatov pd zaporedno številko 187.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-415/06
Ime medija: Radio Alpski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Radio Kobarid d.o.o. najmanj 5% delež:
– Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno (28,97%),
– Ivan Seljak, Pot v strano 1, 5282 Cerkno (28,97%),
– Edvard Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno (28,97%).
Imena in naslovi organov upravljanja:
Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282 Cerkno – direktor.
Ob-446/06
1. Naziv medija: Notranjske novice, izdajanje časopisov, d.o.o.
2. Sedež: Tržaška cesta 148, 1370 Logatec.
3. Matična številka: 1715941.
4. Ime, priimek, stalno bivališče 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: Nea Invest, poslovne dejavnosti,
d.o.o., Tržaška cesta 148, 1370 Logatec
– 100%.
5. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajtelja:
Dušan Černigoj.
Ob-672/06
Firma pravne osebe (izdajatelj): Radio
Robin radijska dejavnost d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 012, 5000 Nova Gorica.
Program: Radio Robin.
Vir financiranja: ekonomska propaganda
(reklamni oglasi).
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot 5%
kapitala družbe:
– Gregorič Darija, Rutarjeva ulica 8,
5000 Nova Gorica (7,094%);
– Špacapan Črtomir, Ul. 25. maja 3, 5000
Nova Gorica (16,762%);
– Šuligoj Alfred, Podmark 2, 5290 Šempeter pri Gorici (5,0290%),
– Šuligoj David, Podmark 2, 5290 Šempeter pri Gorici (20,115%);
– Lozej Davorin, Ul. Klementa Juga 10,
5250 Solkan (51,000%).
Direktor: Marko Vuksanovič.
Ob-849/06
Skladno s 64. členom Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 35/01) Dolenjski list Novo
mesto d.o.o., Germova ulica 4, 8000 Novo
mesto, objavlja naslednje podatke:
1. Najmanj 5 odst. kapitala družbe oziroma najmanj 5 odst. upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic imajo:
– 51,020% odst. poslovnih deležev ima
SET, podjetje za usposabljanje invalidov,
d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, ki ima tako 549 (to je 59,4799 odst.) od
skupaj 923 glasov pri odločanju;
– 14,114 odst. poslovnih deležev ima
Andrej Bartelj, Vidmarjeva 44, 8000 Novo
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mesto, ki ima tako 151 (to je 16,360 odst.)
od skupaj 923 glasov pri odločanju;
– 13,782 odst. lastnih poslovnih deležev ima Dolenjski list Novo mesto d.o.o.,
Germova ulica 4, 8000 Novo mesto, ki po
četrtem odstavku 440. člena Zakona o gospodarskih družbah iz naslova lastnih poslovnih deležev ne more izvrševati glasovalne pravice.
2. Direktorica družbe je Branka Videtič,
Žlebej 3, 8000 Novo mesto, imenovanje
1. 10. 2003, mandat traja štiri leta.

Objave
gospodarskih družb
Ob-291/06
Na podlagi določil 66. člena ZTVP-1 (Ur.
l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami) družba Unitas armature, d.d. objavlja
sporočilo:
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 4. 1.
2006 sklenilo, da se pri subjektu Kovina
Kovinsko predelovalno podjetje d.d. vpiše
pripojitev družbe Unitas armature, d.d., na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 5. 10.
2005.
Unitas armature, d.d.
Ob-310/06
Direktor družbe Flooring trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška ulica 317,
Ljubljana, imetnike deležev družbe obvešča,
da je dne 9. 1. 2006 Okrožnemu sodišču v
Ljubljani predložil delitveni načrt za delitev
družbe z delitvijo. Direktor družbe opozarja
vse imetnike deležev družbe, da je na zasedanju skupščine uprava dolžna predložiti
naslednje listine:
– delitveni načrt;
– letno poročilo prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta;
– kadar dan obračuna delitve ni enak
bilančnemu presečnemu dnevu zadnjega
letnega poročila prenosne družbe: zaključno poročilo prenosne družbe (prvi odstavek
64. člena ZGD), če je bilo do takrat že revidirano;
– kadar se zadnje letno poročilo prenosne družbe nanaša na poslovno leto, ki se je
končalo več kot šest mesecev pred sestavo
delitvenega načrta: vmesno bilanco stanja
te družbe, ki mora biti sestavljena po stanju
na dan zaključka zadnjega trimesečja pred
sestavo delitvenega načrta;
– poročilo uprave o delitvi (533.č člen
ZGD);
– poročilo o reviziji delitve (533.d člen
ZGD).
Na začetku obravnave na skupščini
mora uprava ustno razložiti vsebino delitvenega načrta. Pred odločanjem o soglasju
za delitev mora uprava imetnike deležev
obvestiti o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Za pomembno se šteje zlasti tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno
menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev v novih družbah.
Direktor družbe Flooring trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, opozarja vse upnike
in svet delavcev, da jim je uprava dolžna

na zahtevo vsakega izmed njih najkasneje
naslednji delovni dan po zahtevi brezplačno
dati prepis delitvenega načrta.
Uprava družbe Flooring trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana
direktor Matjaž Kiler
Ob-647/06
»Linija« – trgovsko in gostinsko podjetje
Murska Sobota d.d., Bakovska ul. 29a, 9000
Murska Sobota objavlja obvestilo, s katerim
Uprava in nadzorni svet družbe seznanjata
delničarje z nekaterimi določili statuta družbe, ki so sledeča:
Delniška družba je ustanovljena s ciljem
rasti premoženja in stalnega razvoja družbe,
uresničitve materialnih interesov in samozaposlitve delničarje, ter ohranitve notranjega
lastništva v krogu obstoječih delničarjev.
Delnice se lahko prenašajo samo med
delničarji družbe, ki so bili delničarji v času
preoblikovanja v delniško družbo, razen če
gre za dedovanje, izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, ali za javno dražbo na podlagi
določil tega statuta.
Delnice se lahko prenašajo samo z dovoljenjem družbe, ki ga za družbo pisno izda
nadzorni svet družbe.
Kolikor se boste odločili za prodajo delnic
lahko delnice prodate na sedežu družbe Linija d.d. Delnice bodo odkupljene po dnevni
tržni ceni ali več.
Vse dodatne informacije lahko dobite pri
upravi družbe, na tel. 53-01-630.
Uprava in nadzorni svet družbe
»Linija« d.d.
Ob-1003/06
Na podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe Babit Medicinski center d.o.o. kot prenosna družba obvešča, da je bil dne 18. 1. 2006 Okrožnemu
sodišču v Ljubljani, sodni register, predložen
delitveni načrt družbe Babit Medicinski center d.o.o.
O soglasju k delitvi bo odločal edini družbenik prenosne družbe, ki ima glasovalno
pravico. Vsak upnik družbe lahko zahteva
prepis delitvenega načrta, ki mu ga mora
prenosna družba dati brezplačno najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu njegove
pisne zahteve.
Babit d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-241/06
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenice družbe z omejeno odgovornostjo
S-METAL podjetje za proizvodnjo, storitve
in zunanjo trgovino, d.o.o. Rogaška Slatina, Celjska cesta 61, z dne 11. 11. 2005,
direktor zgoraj navedene družbe vpisane v
sodni register Okrožnega sodišča v Celju,
pod vložno št. 1/05180/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 321,856.000 SIT se zmanjša za znesek
160,928.000 SIT, ki je enak nominalni višini
poslovnega deleža, ki je prenehal zaradi
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izstopa družbenika, tako da osnovni kapital
družbe po zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe znaša 160,928.000 SIT.
Direktor družbe z omejeno odgovornostjo S-METAL podjetje za proizvodnjo, storitve in zunanjo trgovino, d.o.o. poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
S-METAL d.o.o.
Ob-653/06
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1) in na podlagi
sklepa edinega družbenika družbe z dne
20. 12. 2005, družba Agencija za prenovo
podjetij, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
objavlja skrajšan
sklep edinega družbenika o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
69,900.000 SIT, tako da nov, zmanjšani
osnovni kapital družbe znaša 13,200.000
SIT.
Znesek, za katerega se osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjša, se izplača
Potezi Naložbe d.o.o., kot edinemu družbeniku na dan sprejetja tega sklepa, nemudoma po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala
v sodni register.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi na sedežu družbe ter
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Agencija za prenovo podjetij d.o.o.
Nevenka Ranzinger
direktorica
Ob-660/06
Uprava družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto je na svoji 111. seji dne 4. 1.
2006 na podlagi 13.a člena Statuta delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia,
d.d., (odobreni kapital) in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
45/01, 57/04 in 139/04), ki urejajo institut
odobrenega kapitala, sprejela naslednji
sklep
o povečanju osnovnega kapitala družbe
z izdajo novih delnic (odobreni kapital)
Osnovni
kapital
se
poveča
iz
4.700,000.000 SIT za 115,000.000 SIT na
4.815,000.000 SIT z izdajo 11.500 novih
delnic osme emisije. Delnice so navadne/redne imenske delnice z nominalno vrednostjo
ene delnice 10.000 SIT, ki dajejo njihovim
imetnikom pravice določene s Statutom
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice
Tilia, d.d.
1. Namen povečanja osnovnega kapitala je: doseganje kapitalske ustreznosti za
skupino življenjskih zavarovanj in doseganje
ustreznega premoženja kritnih skladov.
2. Celotni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 115,000.000
SIT ali 10.000 SIT/delnico.
3. Novo izdane delnice se ponudijo v odkup dosedanjim delničarjem, ki so na dan
objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic (odobreni
kapital) vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala je
uspešno, če so vpisane in vplačane vse
razpisane delnice.
5. Izdaja delnic
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Firma izdajatelja delnic: Zavarovalnica
Tilia d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo.
Oznaka delnic: delnice so navadne,
imenske delnice, ki z že izdanimi delnicami
tvorijo isti razred.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic: 115,000.000 SIT.
Nominalna vrednost ene delnice: 10.000
SIT.
Skupna emisijska vrednost celotne izdaje: 115,000.000 SIT.
Emisijska vrednost ene delnice: 10.000
SIT.
Način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
Način izplačila dividende: po sklepu
skupščine.
Čas vpisa in vplačila delnic: dosedanji
delničarji imajo 14 dni po objavi sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
prednostno pravico do vpisa novih delnic.
Rok začne teči prvi naslednji dan po dnevu
te objave. Dosedanji delničarji, ki bodo izkoristili prednostno pravico do vpisa novih
delnic v 14-dnevnem roku, imajo na neizkoriščenem delu prednostnih upravičencev 1. dan po preteku 14-dnevnega roka
pravico do vpisa novih delnic po izvedeni
dražbi, ki bo izvedena po načelu najboljše
ponudbe. Vpis in vplačilo delnic bo za vse
upravičence potekal vsak delovni dan od
8. do 12. ure na sedežu družbe Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova
cesta 5, 8000 Novo mesto oziroma takoj
po izvedeni dražbi. Dražba bo izvedena
1. dan po preteku 14-dnevnega roka po
dnevu te objave ob 10. uri v mali sejni sobi
na sedežu družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto, Seidlova cesta 5, 8000 Novo
mesto. V primeru, da je ta dan sobota,
nedelja ali praznik, se dražba izvede prvi
naslednji delovni dan ob 10. uri v mali sejni
sobi na sedežu družbe Zavarovalnice Tilia,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5, 8000
Novo mesto.
Način vpisa in vplačila delnic: na sedežu
družbe in s plačilom na transakcijski račun
družbe takoj (isti dan) po vpisu.
Oblika vplačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini, v polnem emisijskem
znesku.
Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila vrnila takoj.
Razred delnic: vse delnice tvorijo en razred.
Način objave izdaje delnic: o izdaji delnic
bo družba obvestila vse delničarje v Uradnem listu RS.
Postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji: delničarji imajo v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novoizdanih delnic
pri povečanju osnovnega kapitala z vložki,
če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali delno
izključena.
6. Sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi pod-
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lagi spremenijo in uskladijo določbe statuta
ter izdela čistopis statuta. Skupščina je za
izdelavo sprememb in uskladitev ter čistopisa statuta pooblastila nadzorni svet.
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto
predsednik uprave
mag. Adolf Zupan
člana uprave
Franci Bratkovič, univ. dipl. ekon.
mag. Primož Močivnik

Sklici skupščin
Ob-850/06
Popravek
V objavi sklica 12. skupščine delničarjev
družbe Menina, d.d., Kamnik, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 121 z dne 30. 12.
2005, Ob-36509/05, se dnevni red popravi
tako, da pravilno glasi:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev s polletnimi rezultati poslovanja družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila s polletnimi rezultati poslovanja družbe
za leto 2005.
3. Predčasni odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
a) Z dnem zasedanja skupščine se pred
potekom mandata odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta družbe: Dragica Gerželj Stopar, Simon Jeglič in Tomaž Rogelj.
b) Z dnem zasedanja skupščine se namesto odpoklicanih članov za nove člane
nadzornega sveta imenujejo: Peter Mahnič,
Marko Mencin in Janez Lenarčič. Mandat
članov nadzornega sveta traja 4 leta, šteto
od dneva imenovanja na skupščini.
4. Razno.
Menina d.d., Kamnik
uprava
Ob-648/06
Na podlagi 31. člena statuta delniške
družbe Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring d.d., Maribor,
Vetrinjska ulica 2, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
družbe javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d.,
ki bo dne 20. 2. 2006 ob 14. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
(sejna soba št. 326 – III. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Imenuje se predsednik skupščine in preštevalka glasov. Na seji je prisoten vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora. Skupščina
potrdi predlagani dnevni red.
2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Z dnem zasedanja skupščine Javnega
podjetja elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring, d.d. se zaradi odstopne
izjave s funkcije člana nadzornega sveta
družbe razreši dr. Jože Zagožen.

b) Za nadomestnega člana nadzornega
sveta družbe skupščina izvoli dr. Jožeta Koprivnikarja, do poteka mandata.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo
na skupščino vsaj 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije d.d.
direktor
Dragomir Peklar, univ. dipl. org. dela
Ob-714/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena statuta družbe
MC Medicor d.d., Tbilisijska 81, Ljubljana,
sklicuje uprava družbe
9. skupščino
družbe MC Medicor d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo v četrtek, 23. februarja 2006 v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine Janez Hafner,
– preštevalka glasov Barbara Ravnik.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: spremembe statuta družbe MC
Medicor d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d. Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave sklica
vsak delavni dan od 8. do 12. ure.
MC Medicor d.d. Ljubljana
predsednica uprave
prof. dr. Marjeta Zorc
Ob-721/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah direktorica družbe Realest
d.d. sklicujem
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1. redno skupščino
družbe Realest d.d., Dunajska cesta 21,
Ljubljana,
ki bo potekala dne 24. 2. 2006 ob 9. uri
v pisarni notarke Nade Kumar, Slovenska
cesta 56, 1000 Ljubljana.
1. Otvoritev in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Danico Čuk, za preštevalko glasov Tamaro
Kraševec.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o vodenju nadzora v družbi
v letu 2004.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
z rednim mandatom.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člane nadzornega sveta z rednim mandatom, ki začne s trenutkom sprejema tega
sklepa se imenujejo: Gorazd Čuk, Danica
Čuk in Darko Valenčič.
4. Iztisnitev delničarjev.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: delničar družbe Gorazd Čuk, ki ima
po stanju delniške knjige družbe na dan

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 205/2004
Os-250/06
Premoženje v stečajni masi stečajnega
dolžnika Costaferroviaria proizvodnja in
trgovina d.o.o. – v stečaju, Maribor, Preradovičeva ulica 22, se prodaja z zbiranjem ponudb, in sicer so naprodaj 4 terjatve
do naslednjih dolžnkov:
– Bašič d.o.o., Maribor, Preradovičeva
38, v znesku 1,717.578,61 tolarjev z zamudnimi obrestmi,
– Grahornik Ervina s.p., Maribor, Ranca
24a, v znesku 35.373,39 tolarjev z zamudnimi obrestmi,
– Vočanec Tončka s.p., Maribor, Gorišča
16, v znesku 267.619,49 tolarjev z zamudnimi obrestmi,
– Costaferroviaria s.p.a., Italija, v znesku 257,180.827,73 tolarjev z zamudnimi
obrestmi,
po najnižjih cenah v višini 50% glavnice
za posamezno terjatev.
Ponudniki lahko ponudijo tudi nižje zneske od najnižjih cen, vendar v tem primeru
ponudba prodajalca ne veže in bo o takšni
ponudbi, na eventualni predlog stečajne
upraviteljice, odločal stečajni senat posebej.
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v
roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe,
le-to pa mora skleniti v 15 dneh od prejema
obvestila o izbiri.

skupščine več kot 95% vseh delnic družbe
Realest d.d. na podlagi tega sklepa pridobi
preostale delnice družbe.
Prenos delnic na Gorazda Čuka se izvrši
z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.
Izstopajočim delničarjem pripada odpravnina v višini 2.591 SIT za delnico, ki je določena na podlagi cenitvenega poročila, na
podlagi premoženjskega in profitnega stanja
družbe v času, ko je skupščina sprejela ta
sklep. Odškodnina zapade v plačilo v roku
8 dni od vpisa tega sklepa v sodni register.
V primeru zamude s plačilom se plačajo
zakonske zamudne obresti.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v odvetniški
pisarni odvetnice Danice Čuk na naslovu
Dunajska cesta 21, Ljubljana vsak delavnik
med 9. in 15. uro, v času od objave sklica
skupščine do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki so pisno prijavili udeležbo na
skupščini ali predložili pooblastilo za zastopanje, vsaj tri dni pred skupščino.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.
Realest d.d.
Tamara Kraševec, direktorica

Ponudbe je treba poslati v roku 15 dni od
objave tega razpisa pod opr. št. St 205/2004.
Na kuverto je treba napisati, da se ne sme
odpirati in da je v njej ponudba, ki se nanaša
na prodajo premoženja z zbiranjem ponudb.
Odredba o prodaji se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča.
Podatke o terjatvah je mogoče dobiti pri stečajni upraviteljici Alenki Gril (tel.
041/633-023) vsak dan med 8. in 16. uro.
Terjatve, ki ne bodo prodane, lahko prevzamejo posamezni upniki, zato se v ta namen pozivajo, naj v 15 dneh od te objave sporočijo, katero terjatev so pripravljeni
prevzeti.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2006
St 43/2005
Os-251/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajno dolžnico Trgovina Alta – Slovenska
obrt Tanja Vidmar, s.p., Prešernova ulica
12, Ajdovščina, v stečaju, izven naroka
6. 2. 2006 sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov pri AJPES, izpostava AJPES
Nova Gorica.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v register
samostojnih podjetnikov dolžnik preneha in
se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem
dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
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Neporabljeni del premoženja se brez prevzema obveznosti izroči Občini Ajdovščina.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 1. 2006
St 10/96
Os-252/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gozdarsko kmetijska zadruga z.o.o.
– v stečaju Maribor, se v skladu s 169.
členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2006
St 122/2003
Os-253/06
To sodišče je s sklepom St 122/2003 dne
6. 12. 2005 ustavilo zaradi prodaje podjetja
stečajni postopek nad dolžnikom Metalka
Inter d.o.o., Plemljeva ulica 2, Ljubljana
– v stečaju, nadaljuje pa se zoper stečajno
maso Metalke Inter d.o.o., Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2006
St 239/2005
Os-254/06
To sodišče je s sklepom St 239/2005
dne 6. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Klinc Gregor, s.p., Kovinex, Podvine 54, Zagorje ob Savi, matična
številka 1712012, šifra dejavnosti 28.520,
davčna številka 46602844, zaporedna št.
vpisa 61073002.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
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 24. 3. 2006 ob 10.15. v dvorani št. 1,
Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 1.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2006
St 314/2004
Os-255/06
To sodišče je s sklepom z dne 5. 9. 2005
in s popravljenim sklepom z dne 13. 12.
2005 pod opr. št. St 314/2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Sport Extreme, trgovina športne opreme
in konfekcije d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
Terjatve upnikov iz razredov A, B in D, ki
se ne spremenijo v lastniške deleže dolžnika, poplača dolžnik v višini 20% v nominalni
vrednosti brez obresti v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Seznam upnikov iz te točke z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zne-
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skih poplačila je sestavni del sklepa, zato jih
je dolžnik dolžan plačati v višini navedeni v
koloni z naslovom »poplačilo 20%« priloge
sklepa in v roku iz 3. točke izreka sklepa.
Ugotovi se, da je skupščina dolžnika dne
5. 9. 2005 pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava pravnomočno potrjena,
sprejela sklep o povečanju osnovanega kapitala s stvarnimi vložki – terjatvami upnikov
iz razredov A, D in E, ki se spremenijo v
poslovne deleže v osnovnem kapitalu dolžnika.
Seznam upnikov razredov A, D in E z njihovimi terjatvami v ugotovljenih zneskih, ki se
spremenijo v poslovne deleže v osnovnem
kapitalu dolžnika je sestavni del sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki razredov A, D in E svoje terjatve
na dolžnika, dolžnik pa je dolžan opraviti
vpis povečanja osnovnega kapitala v skladu s sklepom skupščine z dne 5. 9. 2005 o
povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki – terjatvami upnikov iz razredov A,
D in E.
Dolžnik je dolžan opraviti vsa dejanja
potrebna za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje na vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 22. 3. 2005 kot dneva začetka prisilne
poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
5. 9. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 28. 12.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2006
St 2/2004
Os-256/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/2004
z dne 9. 1. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vorbo družba za trgovino,
storitve in posredništvo d.o.o., Preclava
14, matična številka 1214624, šifra dejavnosti 60.240, davčna številka 35609001.
Odslej firma glasi: Vorbo družba za trgovino, storitve in posredništvo d.o.o., Preclava 14 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 4.
2006, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 1.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 1. 2006
St 14/2003
Os-260/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
14/2003, z dne 9. 1. 2006 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom – Nogometni
klub »Drava« Ptuj, Čučkova ulica 7, Ptuj,
matična številka 5125448, šifra dejavnosti
92.623.
Odslej firma glasi: – Nogometni klub
»Drava« Ptuj, Čučkova ulica 7, Ptuj – v
likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja je določen
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 4.
2006, ob 10. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 1. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 1. 2006
St 13/2005
Os-261/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
13/2005 z dne 7. 12. 2005, ki je postal pravnomočen dne 4. 1. 2006, potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom MDP Technik
d.o.o. proizvodno in trgovsko podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino, Šentjanž
153, Šentjanž ter njegovimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred A: Terjatev ločitvenega upnika in
terjatev izločitvenega upnika na katere prisilna poravnava nima pravnega učinka.
Razred B: Terjatve vseh ostalih upnikov
(dolžnikovih dobaviteljev – razred B 1, države, občine in državnih institucij – razred
B 2, navadne delavske terjatve – razred B
3, terjatve iz naslova nezavarovanih kreditov – razred B 4), ki bodo poplačane v roku
enega leta od pravnomočnosti sklenjene
prisilne poravnave v višini 20% ugotovljene
terjatve, skupaj s 3% obrestno mero, ki se
obračunava od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave do izteka roka za izpolnitev
obveznosti.
Razred C: Upnik Primož Mori, ki je svojo
terjatev v višini 3,000.000 SIT konvertiral v
lastniški delež dolžnika pod pogojem, da bo
prisilna poravnava potrjena.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z višino prijavljenih in ugotovljenih terjatev, z višino glasovalne pravice
ter z navedbo zmanjšanih zneskov terjatev
za poplačilo, je sestavni del tega sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
4. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 1. 2006
St 7/2002
Os-262/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2002
z dne 19. 12. 2005 zaključilo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Leasing
Lampret d.o.o. – v stečaju, Francetova
23, Slovenj Gradec.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Leasing Lampret d.o.o. – v stečaju,
Francetova 23, Slovenj Gradec, izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 1. 2006
St 45/2005-8
Os-263/06
1. Z dnem 9. 1. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Market »Nataša«
Nataša Rautar s.p. Mala Nedelja 36, davčna št. 12048640.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
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 42200-7110006-51100455.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 10. 4. 2006 ob 12. uri v sobi št. 12,
tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 9. 1. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča istočasno pa se pošlje Uradnemu
listu RS za objavo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 1. 2006
St 46/2005-5
Os-264/06
1. Z dnem 9. 1. 2006 se začne postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Kompas
Gojitveno lovišče Peskovci d.o.o., Peskovci 22, 9204 Šalovci (matična številka
5611725, davčna številka 42125677).
2. Predlagatelju se nalaga, da v roku 15
dni na transakcijski račun Okrožnega sodišče v Murski Soboti št. 01100-6950422028,
sklic na št. 11 42200-2340003-51100465
položi predujem za stroške postopka v višini 1,000.000 SIT.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi terjatve morajo priložiti
dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2%
od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Sodna taksa se plača na transakcijski račun
sodnih taks Okrožnega sodišča v Murski
Soboti št. 01100-1000339014 (velja za pravne osebe) oziroma št. 01100-1000338529
(velja za fizične osebe), sklic na št. 11
42200-7110006-51100465. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje Jože Flegar iz Boračeve 50.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 9. 1. 2006 nabije na oglasno
desko sodišča.
II. Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (OE Murska Sobota),
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2. Ministrstvo za finance, DURS, Davčni
urad Murska Sobota.
3. Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2/a.
4. Odvetnik Jože Šafarič, Murska Sobota.
5. Janez Kerčmar, Peskovci 19, Šalovci.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 1. 2006
St 38/2005-7
Os-265/06
1. Z dnem 10. 1. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Montaža in servis, Andrej Kačič s.p., Grabonoš 23, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici, davčna številka
30696747, matična številka: 5614150000.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz II. 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 42200-7110006-51100385.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 10. 4. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12, tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 1. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
se pošlje v objavo Uradnemu listu RS. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2006
St 18/2003
Os-319/06
Stečajno upraviteljico Vero Zavrl se z
dnem 9. 1. 2006 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi Ratajc Branko s.p., Ribarnica Som – v stečaju, Dupleška c. 41, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2006
St 118/2005-8
Os-320/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
118/2005 dne 9. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom NES, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, turizem,
posredništvo, transport in zastopstvo
d.o.o., Sp. Vrtiče 1c, Zg. Kungota.
Šifra dejavnosti: 60.240, matična števika:
5783976.
Odslej firma glasi – NES, proizvodnja,
trgovina, gostinstvo, turizem, posredništvo,
transport in zastopstvo d.o.o., Sp. Vrtiče 1c,
Zg. Kungota – v stečaju.

II. Za stečajno upraviteljico se določi Sonjo Krajnčič, Ljubljanska c. 38, Slovenska
Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega stečajnega postopka, in sicer
v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi
listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 4. 2006 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 9. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2006
St 109/2005-9
Os-321/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
109/2005 dne 9. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Slikanica
d.o.o., Glavni trg 17b, Maribor.
Šifra dejavnosti: M/80.4, matična številka: 5316332.
Odslej firma glasi – Slikanica d.o.o.,
Glavni trg 17b, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi Sonjo Krajnič, Ljubljanska c. 38, Slovenska
Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za
pravne osebe št.: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 4. 2006 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 9. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2006
St 197/2006
Os-322/06
To sodišče je s sklepom St 197/2005
dne 10. 1. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Steklarstvo Rojc Vojko
s.p., Rožna dolina, cesta IX/23, Ljubljana, matična številka 5464397, šifra dejavnosti 45.441.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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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 24. 4. 2006 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 1, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2006
St 36/2005
Os-450/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 36/2005, dne 11. 1. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Papotnik Smiljan s.p. Avtoprevozništvo, Spodnji trg 4/a, Lovrenc na Pohorju.
Odslej firma glasi Papotnik Smiljan s.p.
Avtoprevozništvo, Spodnji trg 4/a, Lovrenc
na Pohorju – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso, ki znaša
2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
11. 5. 2006, ob 9. uri, v sobi 220/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 11. 1. 2006.
VII. Ker stečajni dolžnik nima nobenega
premoženja, naj upniki za vložitev morebitne odškodninske tožbe po določilih Zakona o finančnem poslovanju podjetij, v dvomesečnem roku za prijavo terjatev založijo
predujem za navedene stroške v znesku
1,000.000 SIT, na račun Okrožnega sodišča
v Mariboru, št. 01100-6950421931 ali pa
takšno tožbo vložijo sami.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2006
St 36/2003
Os-451/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad premoženjem dolžnika Zoeppritz d.o.o. Ribnica, Cesta na Ugar 26
– v stečaju, za dne 13. 3. 2006 ob 13.40
v razpravni dvorani št. 1 v 1. nadstropju na
naslovu Miklošičeva 7, Ljubljana.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tem sodišču v sobi 312/III med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2006
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St 43/2000
Os-452/06
To sodišče v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Fistrade, finančne storitve, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Spodnja Idrija – v stečaju, obvešča, da bo
tretji narok za preizkus terjatev 6. 2. 2006 ob
8.50 v sobi 110/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 1. 2006
St 234/2005
Os-453/06
To sodišče je s sklepom St 234/2005
dne 12. 1. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avto Mlakar d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 242b, matična številka
5992486, šifra dejavnosti 50.102.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić, odvetnik 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
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 24. 4. 2006 ob 13.10 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2006
St 163/2005
Os-455/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
163/2005 z dne 16. 12. 2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Dunis d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta
182 in njegovi upniki.
Ugotovi se, da je dolžnik razvrstil terjatve
v naslednje razrede:
– v razred A so uvrščeni upniki, ki imajo izkazano pravico do ločenega poplačila
svojih terjatev in na katere pravne posledice prisilne poravnave nimajo neposrednega
učinka,
– v razred B so uvrščeni upniki, katerih
privilegirane terjatve so ugotovljene na podlagi 3. in 4. točke drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji,
– v razred C so uvrščeni upniki nezavarovanih terjatev, ki niso razvrščeni v katerega izmed ostalih razredov,
– v razred D so uvrščene terjatve iz naslova neplačanih zamudnih obresti od neplačanih davkov in prispevkov skladno z
določili Zakona o finančnem poslovanju
podjetij, in sicer za čas do dneva začetka
postopka prisilne poravnave, torej do 26. 7.
2005.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal plačati:
– upnikov iz razredov A in B, za katere
se položaj tudi po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni, njihove terjatve v višini
100%,
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– upnikom iz razreda C 20% poplačilo
terjatev v roku enega leta od dneva pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi,
povečane za 2% letne obresti.
Za razred D se dolžniku obveznost odpusti.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 26. 7. 2005, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Dolžnik je dolžan izplačati upnikom iz
razreda C ugotovljene terjatve v roku enega
leta po pravnomočnosti tega sklepa v višini,
ki izhaja iz priloge sklepa (znesek za poplačilo), povečani za 2% letne obresti za čas
od 26. 7. 2005 do dneva zapadlosti plačila,
od tedaj dalje pa z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, razen za terjatev upnika Davčna
uprava RS, ko terjatev v višini 207.180,36
SIT ni bila ugotovljena, upnikom iz razredov
A in B pa je dolžan izplačati nespremenjene
terjatve.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
6. 12. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 28. 12.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2006
St 256/2005
Os-457/06
To sodišče je s sklepom z dne 9. 12.
2005 pod opr. št. St 256/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Orbico Elektro d.o.o., Ljubljana, Savlje
89, matična številka 5488109, šifra dejavnosti 31.100.
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
(9. 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 Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– RS, Ministrstvo za finance, DURS,
Davčni urad Ljubljana,

– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
58, Ljubljana,
– Elkos informatika d.o.o., Savje 89, Ljubljana,
– TIK Transformatorji d.o.o., Kamnik,
Srednja vas pri Kamniku 3c in
– Marko Ocepek, Podklin 7, 1357 Notranje Gorice.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 9. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2006
St 250-2005-26
Os-459/06
To sodišče je s sklepom St 250/05 dne
12. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Feroterm toplotna tehnika
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta dolomitskega odreda 10, matična številka
1804316, vložna številka 13747400.
Z stečajno upraviteljico se imenuje Darja
Erceg, odvetnica iz Ljubljane, Prijateljeva
ulica 19.
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 14. 4. 2006 ob 10. uri v razpravni dvorani št. 1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2006
St 24/95
Os-649/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/95 sklep z dne 6. 1. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Elektrokovinar Laško, Podjetje kovinskih izdelkov p.o., Laško, Celjska cesta 52, Laško – v stečaju, se zaključi v skladu z dol.
169. členom ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Elektrokovinar
Laško, Podjetje kovinskih izdelkov p.o., Laško, Celjska cesta 52, Laško – v stečaju, iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 1. 2006
St 75/2005
Os-701/06
To sodišče je s sklepom St 75/2005 dne
13. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Dragon d.o.o., Bratovševa ploščad 5, Ljubljana – v stečaju, 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 13. 1. 2006
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St 158/2005
Os-702/06
To sodišče je v stečajnem postopku nad
Nose Ivan s.p., Šalka vas 135, Kočevje, opr. št. St 158/2005, na podlagi sklepa
Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. III Cpg
116/2005 z dne 19. 5. 2005, s katerim je bil
razveljavljen sklep tukajšnjega sodišča opr.
št. St 306/2004 z dne 11. 3. 2005 o začetku
stečajnega postopka nad dolžnikom Nose
Ivan s.p., Šalka vas 135, Kočevje, dne 25. 7.
2005 sklenilo, da se predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom zavrže.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2006
St 22/2005
Os-703/06
To sodišče je s sklepom St 22/2005 dne
13. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Pri studencu d.o.o., Bevkova
22, Litija – 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 13. 1. 2006
St 89/2005
Os-704/06
To sodišče je s sklepom St 89/2005 dne
12. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Timplesk d.o.o., Krožna pot 6,
Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2006
St 185/02
Os-715/06
To sodišče je s sklepom St 185/2002 dne
13. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom IDA d.o.o. v stečaju, Kamnik
pod Krimom 115, Preserje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2006
St 64/2005
Os-827/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 64/2005 sklep z dne 16. 1. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Trend sistemi, Informacijski inženiring
d.o.o., Efenkova 41, Velenje – v stečaju
(matična številka: 5298636, ID št. za DDV:
SI72105526), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Trend sistemi,
Informacijski inženiring d.o.o., Efenkova
41, Velenje – v stečaju (matična številka:
5298636, ID št. za DDV: SI72105526), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2006
St 12/2005
Os-828/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 12/2005 sklep z dne 16. 1. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Musar, Čistilni servis in trgovina d.o.o.,
Gledališka pot 6, Radeče – v stečaju
(matična številka: 1488350, ID št. za DDV:
SI98750640), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.

Št.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Musar, Čistilni servis in trgovina d.o.o., Gledališka pot
6, Radeče – v stečaju (matična številka:
1488350, ID št. za DDV: SI98750640), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2006
St 26/2001
Os-829/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/2001 sklep z dne 16. 1. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
TOLO, Tovarna lahke obutve d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 8, Šentjur – v stečaju (matična številka: 5034337, ID št. za
DDV: SI55808816), se zaključi v skladu z
določili 169/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: TOLO, Tovarna
lahke obutve d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 8, Šentjur – v stečaju (matična številka:
5034337, ID št. za DDV: SI55808816), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2006
St 66/2005
Os-830/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 66/2005 sklep z dne 16. 1. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Trgovina Cracker Town Anita Pečar s.p.,
Mestni trg 10/a, Slovenske Konjice – v
stečaju (matična številka: 1280791, ID št.

Preklici
Potne listine preklicujejo
Babić Denis, Jakčeva ulica 19,
Novo mesto, potni list, št. P00577863.
gnv‑212150
Bizant Jana, Tržaška cesta 32, Logatec,
potni list, št. P00390294. gni‑212113
Brodnjak TIne, Ulica Jožefe Lackove 36,
Ptuj, potni list, št. P000277569. gnj‑212237
Bukovnik Anton, Tupaliče 24, Preddvor,
potni list, št. P00144270. gne‑212067
Bukovnik Lidija, Tupaliče 24, Preddvor,
potni list, št. P00142931. gnf‑212066
Bukovnik Marijan, Kajuhova ulica 8,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00747190.
gnm‑211909
Chandler Črnigoj Joanne, Kot 39, Bovec,
potni list, št. P00121609. gnt‑212102
Cvetko Lovrenc, Ulica Lackove čete 39,
Ptuj, potni list, št. P00545908. gnj‑212162
Drexler Daniela, Bucherstr. 12, 85604
Zorneding, potni list, št. P00757006.
gnz‑211900
Eder Snežana, Durerstr. 62, 50389
Wesseling, potni list, št. P00383959.
gnw‑211899
Fekonja Roman, Ihova 64, Benedikt,
potni list, št. P00351597. gnx‑212098
Fućak Ksenija, Cesta revolucije 4,
Jesenice, potni list, št. P00828454.
gnf‑212241
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za DDV: SI56826613) se zaključi, v skladu
z določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča, hkrati pa se prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 1. februarja 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Trgovina Cracker
Town Anita Pečar s.p., Mestni trg 10/a, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 1280791, ID št. za DDV: SI56826613)
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2006
St 45/2005
Os-831/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 45/2005 sklep z dne 16. 1. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Motiva, trgovina, storitve d.o.o., Goriška
46, Velenje – v stečaju (matična številka:
1804448, ID št. za DDV: SI88105172), se
zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Motiva, trgovina,
storitve d.o.o., Goriška 46, Velenje – v stečaju (matična številka: 1804448, ID št. za
DDV: SI88105172), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2006

Glušič Blanka, Šentjanž 3, Rečica
ob Savinji, potni list, št. P000973739.
gni‑212238
Gomboc Gašper, Prušnikova ulica
44, Maribor, potni list, št. P00422530.
gnh‑212064
Gregorn Rexha Simon, Gledališka
ulica 9, Celje, potni list, št. P01061260.
gnz‑212146
Hlade Jan, Grablovičeva ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. P00897315.
gnl‑212035
Hlade Željko, Grablovičeva ulica
6, Ljubljana, potni list, št. P00777820.
gnm‑212034
Kompara
Andraž,
Žapuže
37/a,
Ajdovščina, potni list, št. P00096171.
gno‑212082
Kostešič Marinka, Reboljeva 12, Trzin,
potni list, št. P00822626. gnb‑211895
Krajnc Dušan, Jenkova ulica 16/b, Celje,
potni list, št. P00606826. gne‑212142
Kranjac Niko, Vrtna 13, Rakek, potni list,
št. P00306899. gno‑211982
Lenard Dan, Rožna dolina, Cesta
IV/50, Ljubljana, potni list, št. P00371358.
gny‑211972
Lupša Brigita, Čadovlje pri Tržiču 7, Tržič,
potni list, št. P00370982. gnv‑212200
Milavdić Aldin, Šempas 153, Šempas,
potni list, št. P00696559. gno‑212232
Miškulin Goran, Gregorčičeva ulica 7,
Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000188080. gnm‑212234
Može Marjeta, Dolenja vas 19, Senožeče,
potni list, št. P000038774. gnd‑212143
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Murk Lea, Stari trg 15, Ljubljana, potni
list, št. P00592589. gnw‑212299
Nikolić
Igor,
Šuštarjeva
kolonija
26a, Trbovlje, potni list, št. P00191788.
gnv‑211950
Novič Majda, Brje pri Koprivi 10, Dutovlje,
potni list, št. P00738891. gnj‑212137
Paić Branko, Turjaško naselje 2, Kočevje,
potni list, št. P01167708. gny‑212097
Pirnat Ida, Jelenk 3, Trojane, potni list, št.
P01052884. gnh‑211914
Pustovrh Božidar, Šentviška ulica
29, Ljubljana, potni list, št. P01087641.
gnu‑212026
Stiškovski Irena, Celovška cesta
195, Ljubljana, potni list, št. P00801169.
gnd‑212243
Šeruga Aleš, Rimska ploščad 23, Ptuj,
potni list, št. P00268591. gni‑212163
Špes Cvetka, Ulica 9. maja 1, Poljčane,
potni list, št. P00026952. gnj‑212087
Šundovski Ilija, Sončna ulica 23, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000175981. gnn‑212233
Tomše Ivan, Loče 13/b, Šmartno v
Rožni dolini, potni list, št. P00551255.
gnh‑212139
Turha Brigita, Fikšinci 45, Rogašovci,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AG
000018310. gnr‑212054
Zakorsky Mihael, Ulica Toneta Melive 2,
Slovenske Konjice, potni list, št. P01026539.
gnm‑212134
Živkovič Uroš, Župančičeva cesta
34, Grosuplje, potni list, št. P00588083.
gnp‑212131

Osebne izkaznice preklicujejo
Ahec Branko, Turjak 5, Turjak, osebno
izkaznico, št. 001784093. gnz‑212046
Avguštin Štefanija, Košaki, Košaki dol 82,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001086742.
gnk‑212061
Bakovnik Andrej, Senožeti 5, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000406558.
gnc‑212019
Bizant Jana, Tržaška cesta 32,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001753576.
gnj‑212112
Bizjak Vinko, Ulica anke Salmičeve 16,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
000605031. gnn‑212108
Bončina Davor, Dolenja Trebuša 72, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 001703629.
gnv‑212100
Brajdič Damijana, Lepovče baraka 999,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000748406.
gnw‑212249
Brdar Renata, Pijava Gorica, Gasilska
ulica 26, Škofljica, osebno izkaznico, št.
001708008. gnw‑212049
Centrih Kristina, Kozje 10, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001463666.
gnk‑211911
Chandler Črnigoj Joanne, Kot 39,
Bovec, osebno izkaznico, št. 001033301.
gnu‑212101
Cipranić Sead, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001894319.
gnx‑212048
Cirnski Anja, Krška vas 112a, Brežice, osebno izkaznico, št. 001816782. gns‑212128
Čampa Zvonko, Lamutova ulica
15a, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000305774. gny‑212247

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Čelik Vanja, Ulica Staneta Bokala 10,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000480286.
gns‑212153
Dajč Katarina, Grad 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001601423.
gns‑212103
Del Fabro Andrej, Stritarjeva ulica 13,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001862315. gns‑212228
Del Fabro Elena, Stritarjeva 13,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 271.
gnm‑212159
Delost Damjan, Šembije 73, Knežak,
osebno
izkaznico,
št.
001338207.
gno‑212157
Dolničar Vlasta, Trg Franca fakina 2/A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000537757.
gnp‑212206
Drašler Barbara, Boletova ulica 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001667461.
gnb‑212170
Dremelj Mija, Dragovšek 13, Litija, osebno
izkaznico, št. 001799776. gne‑212117
Drešček Matevž, Hrušica 38, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
000796163.
gnl‑212135
Drofenik Barbara, Vrtna pot 1, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000724416.
gny‑212147
Fajt Stanislav, Žerjav 66, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001617897.
gnx‑211898
Farkaš Jožef, Iljaševci 22, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000742878.
gnd‑211918
Farkaš Štefan, Hotiza, Srednja ulica 33,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001623963. gnq‑211905
Feldin Cecilija, Mazijeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000348118.
gnh‑212039
Golčer Jernej, Ulica pri izviru 6/a,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001907749. gnz‑212096
Gregorn Rexha Simon, Gledališka ulica
9, Celje, osebno izkaznico, št. 001824846.
gnc‑212144
Grm Dejan, Dragovšek 13, Litija, osebno
izkaznico, št. 001669878. gnc‑212119
Grm Janja, Dragovšek 13, Litija, osebno
izkaznico, št. 001669881. gnd‑212118
Guid Andrej, Pekre, Ipavčeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001666853.
gnx‑212073
Hameršak Ivan, Spodnja Voličina 51,
Voličina, osebno izkaznico, št. 001084966.
gnf‑211916
Horvat Ana, Jocova ulica 63, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001943684.
gng‑212065
Hozjan Ivan, Prešernova ulica 6,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000833052.
gnb‑211920
Jakoš Jožefa, Črna vas 187, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000082978.
gnu‑211901
Janežič Darijan, Pot k čuvajnici 3,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001231606. gnv‑212025
Jeras Srečko, Podreča 44, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
001416553.
gnd‑212093
Jezeršek Alma, Hrpelje, Slavniška 11,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000507321.
gnj‑212187
Jug Franc, Gederovci 27, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001306201. gnr‑212104
Kac Petra, Uskoška ulica 19, Maribor, osebno izkaznico, št. 001865677.
gnn‑212058

Kalan Marjan, Zasip, Sebenje 38,
Bled, osebno izkaznico, št. 000521453.
gnm‑212084
Kastelic Dejan, Hradeckega cesta 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001816512.
gnf‑212041
Kegl Alojzija, Ulica Josipa Priola 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001205920.
gnz‑212071
Kimovec Gregor, Nova ulica 1,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000551612.
gny‑212022
Kocet Robert, Trimlini 33a, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 001491353.
gnq‑212230
Kocjan Boris, Šmarje pri Sežani 14B,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001213395.
gni‑212138
Kolarec Marija, Gradška ulica 8/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000696321.
gnc‑212044
Kolonič Janez, Brejčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000602672.
gnp‑212031
Koren Šmid Tadej, Društvena ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001656388.
gnd‑212043
Kosi Stanislav, Borova vas 11, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000737152.
gni‑212063
Krajcar Vladimir, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108602.
gnx‑212298
Krajnik Janez, Šalek 81, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001865030. gnh‑211939
Kraljič Alojzij, Vrhovčeva cesta 46, 1358
Log pri Brezovici, osebno izkaznico, št.
004000035. gnt‑211927
Kramer Jožefa, Vertnikova ulica 1,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000721907.
gnm‑212059
Kunčič Alojzij, Poljče 20, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000091463.
gnn‑212083
Lahovnik Klavdija, Gregorčičeva cesta 3,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001278912.
gng‑211940
Lavrič Daniela, Štepanjsko nabrežje 4/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001261611.
gni‑212042
Ličen Lešnjak Emilija, Gotna vas
47, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001075826. gnx‑212248
Lukač Daniel, Hrastje Mota 30, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001728464.
gnu‑212201
Majhen Marija, Prisoje 14, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
000604962.
gnl‑211910
Matko Jasmina, Pod gozdom 15,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001433883.
gno‑212207
Meško Pavlina, Regentova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000766002.
gny‑212072
Mikložič Renata, Banovci 27, Veržej,
osebno
izkaznico,
št.
001480229.
gnw‑211924
Miškulin Goran, Gregorčičeva ulica 7,
Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št.
000544256. gny‑212126
Mladinov Marjetka, Koseze 29, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000509824.
gnf‑211941
Mlakar Miha, Huda Polica 2, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001688707.
gnx‑212123
Muhvič Pavao, Dol 9, Stari trg ob
Kolpi, osebno izkaznico, št. 000523092.
gnl‑211935
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Mur Mojca, Poljane nad Škofjo Loko 133,
Poljane nad Škofjo Loko, osebno izkaznico,
št. 000348845. gnu‑212151
Nahtigal Sandi, Jurka vas 32a,
Straža, osebno izkaznico, št. 001754828.
gnj‑211937
Nemanič Tina, Butoraj 9/a, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001189894.
gnq‑212105
Nikolić Igor, Šuštarjeva kolonija 26a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000957223.
gnt‑211952
Novak Dario, Zagorica 9, Ig, osebno
izkaznico, št. 001461822. gnn‑212033
Novak Julija, Pod vinogardi 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001661838.
gnu‑212076
Novak Patrik, Pod vinogardi 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001867831.
gnv‑212075
Novak Tinka, Pod vinogardi 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001919240.
gnw‑212074
Odobašić Elvir, Cesta XIV divizije 21,
Štore, osebno izkaznico, št. 000762482.
gng‑212140
Ornik Drago, Spodnja Voličina 103/c,
Voličina, osebno izkaznico, št. 000336753.
gnw‑212099
Oset Primož, Pot celjskih grofov 7,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000311647.
gnr‑212229
Ošina Andrejka, On potoku 17,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001169181.
gnq‑212130
Peklaj Matjaž, Zgornje Pirniče 122,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001776630.
gnu‑212051
Pentić Nina, Jurčkova cesta 21/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000192311.
gnw‑212024
Perko Jože, Veliki Cerovec 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000787424.
gnz‑212246
Pestotnik Barbara, Mačkovec pri Dvoru
15a, Dvor, osebno izkaznico, št. 000792931.
gnb‑212245
Petrič Martin, Cesta Ceneta Štuparja 113,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000639362.
gnb‑212045
Petrovič Milan, Nasipna ulica 88,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000976411.
gnb‑212070
Pezdirc Anja, Dolenja vas pri Črnomlju
3/a, Črnomelj, osebno izkaznico, št.
001647357. gnp‑212106
Pirnat Ida, Jelenk 3, Trojane, osebno
izkaznico, št. 001597592. gni‑211913
Posavec Dragan, Rjava cesta 2/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001580708.
gnv‑212050
Povše Tomaž, Veliki Slatnik30A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000002012.
gnx‑212148
Prislan Rok, Stjenkova ulica 35,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001206699. gnp‑212231
Purkat Matjaž, Golo 22, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001825019. gno‑212032
Rautner Andrej, Zagaj 53, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 001067919.
gnt‑212227
Repina Andrej, Na Dobravi 12,
Litija, osebno izkaznico, št. 001204349.
gnh‑212114
Rihtaršič Matjaž, Cesta na Markovec 17,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001632696. gnp‑212056

Robek Boris, Golišče 73, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
000970072.
gng‑212115
Rojnič Marta, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001889413.
gnz‑212021
Rudolf Irena, Rovtarske Žibrše 22,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001739913.
gnk‑212111
Sajovic Sonja, Lužiško srbska ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000064448.
gnj‑212037
Sau Arian, Parecag 167, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001578660.
gnb‑212120
Skok Miroslav, Marinovševa cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001404271.
gnc‑212244
Sterle Ivanka, Celovška cesta 83,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000163829.
gnk‑212036
Sternad Franc, Kozjak nad Pesnico 26a,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
000721171. gnb‑212145
Strle Marinka, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001165162.
gnt‑212027
Suban Alan, Vanganelska cesta 15,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000361409. gno‑212057
Sulejmani Valon, Kolodvorska ulica 4/
a, Krško, osebno izkaznico, št. 001139236.
gnl‑212110
Sušnik Filip, Pot čez gmajno 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000567889.
gny‑212047
Sušnik Ivan, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000284934.
gng‑212040
Suvalj Marija, Moškričeva ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000222875.
gni‑212088
Svetek Jan, Sadinja vas 73, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001309411.
gnq‑212030
Svetek Katja, Sadinja vas 73, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001309239.
gnr‑212029
Svetek Majda, Sadinja vas 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001309145.
gns‑212028
Šabec Urška, Kosmačeva ulica 32,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000371761. gnz‑212121
Šalamun Miran, Kicar 119a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000309728. gnk‑212161
Šibanc Marijan, Prešernov trg 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001580216.
gnq‑212155
Škulj Franci, Frenkova pot 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001393920.
gnt‑212052
Šorn Jakob, Lahovna 1/c, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 001610132.
gnf‑212141
Šporar Marija, Ulica Moša Pijade 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000762636.
gno‑211907
Štrukelj Tomo, Selo 2/a, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001080746. gnp‑212081
Štrus Ljudmila, Podboršt 13, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 000720816.
gny‑212122
Šulc Jožef, Osredek pri Podsredi 23,
Podsreda, osebno izkaznico, št. 000738840.
gnh‑212089
Švent Beatrix Margaret, Tržaška
cesta 39, Postojna, osebno izkaznico, št.
001411984. gnt‑212077
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Terbos Andreja Nastasja, Bezina 61,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001790528. gnb‑212095
Tovornik Dani, Laška vas 1/b, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000032615.
gnk‑212086
Trček Uroš, Podnanos 8, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000356896.
gnq‑212080
Trunkl Andrej, Bidovčeva ulica 12,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001798514. gns‑212053
Udir Matjaž, Kamna Gorica 91, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001943678.
gnl‑212085
Uršič Bojan, Perovo 2, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001059412. gnw‑212149
Uršič Tina, Mohorini 24a, Renče, osebno
izkaznico, št. 001625358. gnv‑212125
Večko Simon, Kozjak 6, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 000781244. gnu‑212251
Vengust
Benjamin,
Zagrad
92,
Celje, osebno izkaznico, št. 001510415.
gnn‑212133
Vidmar Dušan, Jelarji 21, Škofije, osebno
izkaznico, št. 000664551. gnq‑212055
Vidovič Branko, Slomškova ulica 9,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000341216.
gnk‑212236
Vračun Anica, Ulica Ilije Gregoriča 6,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001691161.
gno‑212132
Vrbnjak Jožica, Zgornji Duplek 84,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001447870. gnd‑212068
Vrzel Veronika, Selišči 28/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001249845.
gnt‑212202
Zupančič Matic, Zgornji Hotič 37,
Litija, osebno izkaznico, št. 001313679.
gnf‑212116
Žanko Marjeta, Cirilova ulica 1/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001158714.
gnc‑212094
Žumer Aleš, Besednjakova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001542222.
gnc‑212069

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aksentič Helena, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2207483, reg. št. 50817. gnx‑212173
Anžlovar Tadeja, Pri mostu 7, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001508350, reg. št. 15609, izdala UE
Grosuplje. gnt‑212127
Babič Gorazd, Gladomes 51, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1578687, reg. št. 24192. m‑48
Babič Ivan, Marjeta na Dravskem polju
26/a, Marjeta na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 001862510,
reg. št. 26131, izdala UE Maribor.
gne‑212192
Bakovnik Andrej, Senožeti 5, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001708203, reg. št.
131181, izdala UE Ljubljana. gnb‑212020
Balažič Tim, Stresova ulica 3, Kobarid,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2182871,
izdala UE Tolmin. gnt‑212252
Bartolj Mirko, Ulica Slavka Gruma 60,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1658090, reg. št. 43326, izdala UE
Novo mesto. gnp‑212156
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Batolj Marija, Ulica Slavka Gruma 60,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1658089, izdala UE Novo
mesto. gni‑211938
Belehar Franc, Ulica bratov Dobrotinškov
29, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000880951, reg. št. 9018, izdala UE
Celje. gnb‑212220
Benko Andreas, Krplivnik 24, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SM 000010061, izdala UE Murska Sobota.
gnv‑211925
Bergant Igor, Kolarjeva ulica 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001795721, reg. št. 21802, izdala UE
Ljubljana. gnj‑212262
Bevc Blaž, Štihova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002142212, reg. št. 274631, izdala UE
Ljubljana. gni‑211963
Bevc Stanislav, Gallusova ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A B BkE C CkE G
H, št. S000746959, reg. št. 7187, izdala UE
Celje. gnw‑212224
Bolta Žiga, Trebinjska ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002097737, reg. št. 160303, izdala UE
Ljubljana. gnj‑211912
Cigale Franja, Ulica Marka Šlajmerja 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001917385, reg. št. 122948, izdala UE
Ljubljana. gnp‑212256
Cipranić Sead, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, F,G.H, št. S 002142809, reg. št.
122988, izdala UE Ljubljana. gnn‑211958
Čater Aleksandra, Ilirska ulica 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000504102, reg. št. 32010, izdala UE
Celje. gnc‑212219
Čikojević Milan, Cesta v Zeleni Log 19a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001588976, reg. št. 249525, izdala UE
Ljubljana. gnf‑212266
Čučuk Jan, Osojna pot 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001356141, reg. št. 21723, izdala UE
Ljubljana. gnb‑211945
Del Fabro Andrej, Stritarjeva ulica 13,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1116261, reg. št. 15553, izdala
UE Ljubljana. gnl‑212210
Domić Sandi, Krimska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001825765, reg. št. 263235, izdala UE
Ljubljana. gnl‑211964
Emruli Vahit, Miklošičeva ulica 17,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001662698, izdala
UE Murska Sobota. gns‑212203
Fekonja Roman, Ihova 64, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001923822, izdala UE Lenart.
gno‑212107
Firm Gorazd, Vrhpolje pri Moravčah 72,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001712176, reg. št. 30651, izdala UE
Domžale. gng‑211965
Fresl Marin, Veluščkova ulica 6, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000044031, reg. št. 7480, izdala UE Izola.
gnt‑211902
Gačnik Bojan, Ulica Slavka Gruma 6,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002189411, reg. št. 109, izdala UE
Novo mesto. gnr‑212154
Gjergjek Mitja, Sejmiška ulica 8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 001894859, reg. št. 40266, izdala UE
Domžale. gne‑211967
Gornik Nikola, Vrazova ulica 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001092730, reg. št. 110095, izdala UE
Maribor. gnc‑212194
Iskra Vanja, Rozmanova 4a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1831275, reg. št. 9819, izdala UE Ilirska
Bistrica. gne‑212092
Jager Rok, Parmova ulica 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001214715, reg. št. 221952, izdala UE
Ljubljana. gns‑211953
Jagrič Ana, Cesta na Grad 18, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000745890, reg. št. 9822, izdala UE Celje.
gnx‑212223
Jambrovič Jurij, Vogrsko 27/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001833827, reg. št. 48652, izdala UE
Ljubljana. gnk‑211936
Jaušovec
Daniel,
Rihtarovci
1,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001876594, reg. št. 7269, izdala UE
Gornja Radgona. gne‑212242
Jug Dušan, Miklošičeva ulica 11a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002019066, reg. št. 22074, izdala UE
Celje. gng‑212215
Juhart Vinko, Cesta borcev 5/a,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000676065, reg. št. 18253, izdala UE
Domžale. gnb‑211970
Kadirić Edis, Cesta maršala Tita 39,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001386686, reg. št. 19558, izdala UE
Jesenice. gny‑211947
Kavčič Katica, Dolharjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 651935, reg. št. 84300, izdala UE
Ljubljana. gnx‑211948
Kimovec Gregor, Nova ulica 1, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002219503, reg. št. 198183, izdala UE
Ljubljana. gnx‑212023
Klobučar Damir, Regentova 10, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 52746, reg. št. 47139. gnl‑212010
Knafelj Vesna, Ulica Alme Karlinove
30, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001686286, reg. št. 50584, izdala UE
Celje. gnf‑212216
Knez Rok, Kreševa ulica 12, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002197000, izdala UE Slovenj Gradec.
gng‑211915
Kocjan Marko, Zasip, Sebenje 25,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2111476, reg. št. 30923. gny‑212172
Kolonič Janez, Brejčeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001779267, reg. št. 129882, izdala UE
Ljubljana. gnq‑212255
Kovač Šebart Mojca, Avčinova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BFGH, št. S1870424, reg. št.
164642, izdala UE Ljubljana. gnu‑211976
Kozjek Karmen, Srednje Gameljne 43,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001526754, reg. št. 220675,
izdala UE Ljubljana. gnl‑212260
Kozlevčar Balažič Mateja, Tomšičeva
cesta 15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001682372, izdala UE Velenje.
gnm‑212209
Krajcar Vladimir, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. S 90439, reg. št. 164688, izdala UE
Ljubljana. gny‑212297
Kralj Miroslav, Cesta padlih borcev 8,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001782209, izdala UE Hrastnik.
gnf‑212091
Krišelj Tomaž, Zariška ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1876928, reg. št. 19065, izdala UE
Kranj. gnh‑212014
Lahovnik Klavdija, Gregorčičeva cesta
3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001863653, izdala UE Velenje.
gnn‑212208
Lazar Gatnik, Lukežiči 1l, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1836368, reg. št. 11885, izdala UE Nova
Gorica. gnz‑211921
Lešnik Maja, Bezina 108, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 00246123, reg. št. 135141, izdala UE
Slovenske Konjice. gnn‑211908
Lozinšek Jure, Gorca 11/b, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2129386, izdala UE Ptuj. gnk‑212011
Lukač Daniel, Hrastje Mota 30, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G
H, št. S 000511736, reg. št. 7152, izdala UE
Gornja Radgona. gnp‑211906
Lukančič Andraž, Ulica Alojza Valenčiča
2, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 000057997, reg. št. 12280,
izdala UE Izola. gnj‑211962
Lukman Luka, Zoisova ulica 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001515616, reg. št. 48681, izdala UE
Celje. gny‑212222
Lupšina Boris, Glogov Brod 14a,
Artiče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1222664, reg. št. 16150, izdala UE
Brežice. gno‑211932
Manfreda Nina, Splitska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000133639, reg. št. 183134, izdala UE
Ljubljana. gne‑211942
Marinčič Anton, Jurčkova cesta 184,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001796538, reg. št. 142177, izdala UE
Ljubljana. gno‑211957
Martinuzzi Alenka, Naselje Ljudske
pravice 29, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001111845,
izdala UE Murska Sobota. gnr‑212204
Matičič Dejan, Frnakopanska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001593261, reg. št. 213443, izdala UE
Ljubljana. gnn‑212258
Matoh Ludvik, Stari trg 40, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 000692695, reg. št. 3419, izdala UE
Trebnje. gnx‑211973
Mazaj Uroš, Murnova cesta 3, ŠmarjeSAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001338530, reg. št. 22215, izdala UE
Grosuplje. gnr‑212129
Medič Edvard, Černigojeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002144096, reg. št. 270232, izdala UE
Ljubljana. gni‑212263
Mernik Nada, Št. Janž pri Radljah 14,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 82300, reg. št. 7733, izdala UE
Radlje ob Dravi. gns‑211903
Miškulin Goran, Gregorčičeva ulica 7,
Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S001833438, izdala UE Nova
Gorica. gnc‑211919
Mlakar Miha, Huda Polica 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
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S002212019, reg. št. 22296, izdala UE
Grosuplje. gnw‑212124
Močnik Marija, Jemčeva cesta 35,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000162996, reg. št. 1319, izdala UE
Domžale. gnc‑211969
Nerad Slavka, Ulica Prekmurske čete
40, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002001242, izdala UE Lendava.
gnr‑211904
Nikolić Igor, Šuštarjeva kolonija 26a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002109970, izdala UE Trbovlje.
gnl‑212160
Novak Albina, Gorjane 25, Podsreda,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1725726, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz‑211946
Novak Tinka, Pod vinogradi 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002222914, reg. št. 110956, izdala UE
Maribor. gnz‑212196
Oblak Vital, Opekarska cesta 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000264637, reg. št. 166541, izdala UE
Ljubljana. gnc‑212269
Orešič Matej, Marčičeva 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
72648, reg. št. 72648, izdala UE Maribor.
gnb‑212195
Orozovič Blaž, Volkmerjeva 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
1349617, izdala UE Ptuj. gne‑211992
Pavčič Justin Breda, Kašeljska cesta 111,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002028728, reg. št. 147063, izdala UE
Ljubljana. gnd‑211943
Pavlovčič Luka, Ulica bratov Učakar
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2136251, reg. št.
182589, izdala UE Ljubljana. gnr‑211929
Pavlović Siniša, Gubčeva ulica 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21258, izdala UE Krško. gnh‑212239
Peklaj Matjaž, Zgornje Pirniče 122,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002027479, reg. št. 235654, izdala UE
Ljubljana. gnu‑211951
Perdec Viljem, Sveto 66/a, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1311805, izdala UE Sežana. gnn‑212008
Peteršič Tina, Gosposvetska cesta 27/
c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1625973, reg. št. 116226, izdala UE
Maribor. gnx‑212198
Petrovič Thomas, Spodnje Hoče, Novo
naselje 13/a, Hoče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1378468, reg. št. 118089, izdala
UE Maribor. gnw‑212199
Petrović Branka, Ulica bratov Vošnjakov
3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001282471, reg. št. 39255, izdala UE
Celje. gnd‑212193
Predovič Gabrijela, Bereča vas 15a,
Suhor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S2196215, reg. št. 5982, izdala
UE Metlika. gnu‑211930
Prelog France, Pot na Fužine 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001823808, reg. št. 60821, izdala UE
Ljubljana. gnq‑211955
Preradović Rade, Trg padlih borcev 2,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001668490, reg. št. 8600, izdala UE
Cerknica. gnn‑212158
Pretner Stanka, Trenta 16a, Soča,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1319177, izdala UE Tolmin. gnw‑212253

Prislan Rok, Stjenkova 35, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1571756, reg. št. 43239, izdala UE Nova
Gorica. gnh‑211993
Pungeršek Anton, Cesta 1. maja 69,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S002200425 – IV dvojnik, reg. št. 5930,
izdala UE Kranj. gnq‑211980
Putrih Jožica, Drameljšek 28, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S695503, reg. št. 9761, izdala UE Brežice.
gnp‑211931
Ramovš Klara, Verovškova ulica 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2085371, reg. št. 151007,
izdala UE Ljubljana. gne‑212267
Rejc Buhovac Adriana, Polanškova ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002219862, reg. št. 172378, izdala UE
Ljubljana. gnd‑212268
Repič Polona, Trčova 186, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1862201, reg. št. 100515, izdala UE
Maribor. gnf‑212191
Roglič Božidar, Pot Josipa Brinarja 9,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1966323, izdala UE
Hrastnik. gng‑212090
Rozman Peter, Ob Gozdu 3, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001774922, reg. št. 7181, izdala UE
Slovenj Gradec. gnm‑212259
Rutar Metod, Volče 41a, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. B BkE C CkE F G H do
50km/h, št. S1669295, izdala UE Tolmin.
gnv‑212250
Sladič Igor, Bukovšek 1b, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1705381, reg. št. 18656, izdala UE
Brežice. gnm‑211934
Smešnjavec Frančiška, Groharjeva 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 298068, reg. št. 4345, izdala UE Kamnik.
gnq‑212205
Smogavec Peter, Gladomes 55/aF,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1579062, reg. št. 24232, izdala UE
Slovenska Bistrica. m‑41
Smolej
Peter
Madwyn,
Zaboršt,
Šumberška cesta 38, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001780435,
reg. št. 000038272, izdala UE Domžale.
gnd‑211968
Snoj Miha, Šmarska cesta 9, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002134776, reg. št. 273609, izdala UE
Ljubljana. gnr‑211954
Solina Janez, Župančičeva ulica 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001860045, reg. št. 12592, izdala UE
Domžale. gnf‑211966
Sosič Barbara, Jarška cesta 36a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002082385, reg. št. 198962, izdala UE
Ljubljana. gnr‑212254
Strnad Ana, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001759659, reg. št. 258673, izdala UE
Ljubljana. gnw‑211949
Sušnik Marjeta, Pot čez gmajno 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000930037, reg. št. 73569, izdala UE
Ljubljana. gnk‑211961
Šentjurc Tea, Teharska cesta 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45269, izdala UE Celje. gnv‑212225
Šibić Maja, Celovška cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 001286306, reg. št. 227103, izdala UE
Ljubljana. gnm‑211959
Škabar Andi, Miren 82, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S2009266,
reg. št. 27752, izdala UE Nova Gorica.
gnx‑211923
Škoberne Milena, Podjavorniška ulica
7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001242733, reg. št. 36878, izdala UE
Celje. gne‑212217
Šmit Ana, Cankarjeva 12/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1790251, reg. št. 29452. gnm‑212009
Štrukelj Tomo, Selo 2/a, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1599513,
reg. št. 9087, izdala UE Ajdovščina.
gns‑212078
Teminović Osman, Agrokombinatska
cesta 6d, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BCDEGH, št. S1864747,
reg. št. 240993, izdala UE Ljubljana.
gnl‑212235
Terlep Janez, Bizjanova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000063121, reg. št. 5353, izdala UE
Ljubljana. gno‑212257
Tomič Jože, Ulica talcev 35, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001112472, reg. št. 107, izdala UE Novo
mesto. gnt‑212152
Trček Uroš, Podnanos 8, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1225743, reg. št. 13645, izdala UE
Ajdovščina. gnr‑212079
Turk Avsec Mojca, Ažbetova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002091234, reg. št. 110092, izdala UE
Ljubljana. gnk‑212261
Ule Veronika, Ob Grosupeljščici 22,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002114468, reg. št. 272288, izdala UE
Ljubljana. gnp‑211956
Valančič Katja, Pševo 14, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1560960, reg. št.
55531, izdala UE Kranj. gnw‑211999
Vardič Damjana, Železničarska 18,
Črnomelj,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, reg. št. 6614, izdala UE Črnomelj.
gne‑212017
Venko Jožef, Frankolovo 54, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. F, izdala UE Celje.
gnz‑212221
Vesel Slavko, Britof 14, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
2060060, reg. št. 32054 – duplikat I, izdala
UE Kranj. gng‑212015
Vovko Elizabeta, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001871089, reg. št. 213391, izdala UE
Ljubljana. gnc‑211944
Vozlič Uršula, Pongrac 77/b, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1400314, izdala UE Žalec. gnh‑212189
Vran Gordana, Goričane 8/d, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001106624, reg. št. 203522, izdala UE
Ljubljana. gnu‑211926
Vranjek Alojz, Podlog 24, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 318989, izdala UE Žalec.
gnd‑212018
Vršič Tomaž, Srbska ulica 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000801763, reg. št. 92404, izdala UE
Maribor. gny‑212197
Vukota Zoran, Ulica Milana Majcna 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE D1 D G H, št. S002233499, reg. št.
220766, izdala UE Ljubljana. gnh‑212264
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Vukota Zoran, Ulica Milana Majcna 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
27, reg. št. 12 – inštruktorsko, izdala UE
Ljubljana. gng‑212265
Zadel Alja, Rozmanova 62/f, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 36639. gnc‑211994
Zagorc Marko, Vrtača 4, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h GH, reg. št. 22249, izdala UE Krško.
gng‑212240

Zavarovalne police preklicujejo
Čaleta Žargi Bogomira, Gestrinova ulica
1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 360892,
izdala zavarovalnica Tilia. gng‑212165
Dimitrijević Danilo, Horjulska cesta 140,
Dobrova, zavarovalno polico, št. 922191,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnc‑212169
Gabrovec Albina, Zg. Bitnje 126/c,
Žabnica, zavarovalno polico, št. 00414774.
gng‑211990
Gabrovec Albina, Zg. Bitnje 126/c, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 3917. gns‑212003
Gabrovec Albina, Zg. Bitje 126C,
Žabnica, zavarovalno polico, št. AO
1498144. gnq‑212005
Gabrovec Albina, Zg. Bitje 126C,
Žabnica, zavarovalno polico, št. 24569 ONEZ POL -03. gnp‑212006
Gabrovec Albina, Zg. Bitje 126C,
Žabnica, zavarovalno polico, št. 24570 ONEZ POL-03. gno‑212007
Hočevar Tomaž, Rašiška ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 356763,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns‑211928
Hudorovac Danilo, Ručigajeva 31, Kranj,
zavarovalno polico, št. 00101905043, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gns‑212178
Iliev Kole, Čarmanova 6, Medvode,
zavarovalno polico, št. 361993, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv‑212000
Jagodic Lidija, Šenturška gora 6, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
AO 00101815821 in AK 00001280031.
gnn‑212183
Koren Robert, Bukovec 25, Zgornja
Polskava, zavarovalno polico, št. 229484,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑34
Kumer Janez, Zagrad 12, Prevalje,
zavarovalno polico, št. 00101909058, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu‑212001
Leskovar Vilko, Videž 4, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 357903,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑35
Padavnik Aleš, Ižanska cesta 400a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 788252,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gns‑212303
Papič Alenčica, Ul. Janeza Puharja 9,
Kranj, zavarovalno polico, št. 331098, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnp‑212181
Petrovič Andrej, Stantetova 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 814293, izdala
zavarovalnica Slovenica. m‑38
Polner Nikolaj, Smetanova 34, Maribor,
zavarovalno polico, št. 273890, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑46
Samsa Marija, Mali log 9/a, Loški Potok,
zavarovalno polico, št. 1035262, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq‑212180
Slivniker Tomaž, Celovška cesta 123,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 273811,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑45
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Stare Gregor, Žabnica 75, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 00101182388, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnt‑212177
Šuklje Anica, Gornja Lokvica 5a, Metlika,
zavarovalno polico, št. 339385, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni‑211988
Vrhovnik Jani, Vrečarjeva 16, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 320243, izdala
zavarovalnica Tilia. gnm‑212109
Vukdedović Urša, Slovenska cesta 60,
Mengeš, zavarovalno polico, št. 40 348192,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnb‑212270
Zajec France, Ul. Dolenjskega odreda
26, Ivančna Gorica, zavarovalno polico,
št. 360628, izdala zavarovalnica Tilia.
gny‑211922

Spričevala preklicujejo
Aleksić Aleksander, Ulica bratov Greifov
32, Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor. m‑30
Birk Mateja, Podmolniška cesta 84,
Ljubljana-Dobrunje, spričevalo od 1
do 4.letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani.
gnm‑212184
Botonjić Smajil, Ključ, BIH, spričevalo
o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil v Ljubljani, izdano leta 1982.
gne‑212167
Cizl Peter, Piršen breg 18, Globoko,
indeks, št. 22060240, izdala fakulteta za
šport v Ljubljani. gnv‑211975
Dolenc Rojko Kristijan, Ulica Franca
Mlakarja 48, Ljubljana, spričevalo o končani
OŠ Koseze, izdano leta 2003. gne‑212171
Eržen Janez, Bukovščica 11, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani. gnr‑211979
Fajfar Valentina, Ljubljanska 88/c,
Maribor, spričevalo o končani OŠ France
Prešeren, izdano leta 2001. m‑29
Glavica Franjo, Dupleška cesta 43,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole v Mariboru, izdano leta 1967.
m‑43
Govekar Slavica, Tomišelj 38, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Landis
– Izobraževanje in poslovno svetovanje
Ljubljana, izdano leta 1999. gnw‑211974
Guzej
Karmen,
Podhruška
10,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
gnl‑212060
Guzej Karmen, Podhruška 10, Kamnik,
maturitetno spričevalo Splošne in strokovne
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnv‑212300
Horvat Marjan, Kobilje 157, Kobilje,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor – smer zidar, izdano leta 1989.
m‑40
Iršič Aleksander, Industrijska 10, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda za
izobraževanje – Formula Maribor – smer
voznik, izdano leta 1993. m‑47
Janovljak Silvo, Gradišče nad Pijavo
Gorico 185, Škofljica, spričevalo o končani
OŠ Borisa Kidriča v Ljubljani, izdano leta
1973. gnm‑211984
Jaunik Albin, Hrastje 26, Limbuš,
spričevalo 4. letnika Gradbenega šolskega

centra Maribor – gradbeni tehnik, izdano
leta 1984. m‑27
Kašnar Damjan, Ravbarjeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1996 in 1997. gnk‑212136
Klobasa Samo, Veljka Vlahoviča 35,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
1991. m‑32
Knaus Franci, Cesta Notranjskega
odreda 38, Stari trg pri Ložu, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1990. gnh‑212164
Koren Mario, Tomšičeva ul. 22,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 2004. m‑42
Kotar Luka, Ižanska cesta 305, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok Šiška v Ljubljani.
gnf‑212016
Kotar Sebastijan, Maistrova ulica 4,
Litija, spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnk‑212211
Kotnik Matic, Javornik 63, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Ravne. gnz‑211996
Križmančič Polonca, Jurčičeva ulica 14,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Novo mesto – gradbeni tehnik, št. I/GIIV/688, izdano leta 1996. gnj‑212012
Krupić Ramzija, Borutova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano
na ime Alidžanović Ramzija. gnn‑211933
Kunej Aleš, Cesta prvih borcev 40,
Brestanica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Brežice, izdano leta 2000. gnt‑211977
Kvas Daniel, Rečica ob Savinji 107/b,
Rečica ob Savinji, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra v Celju – Poklicna
in tehniška strojna šola, izdano leta 2003.
gni‑212013
Kvrgić Mirsada, Struževo 55a, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze
Kranj. gnh‑211989
Mahić Sead, Zalin 59, Bosanska Krupa,
BIH, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbeni
šolski center Ivan Kavčič Ljubljana, izdano
leta 1983. gnu‑212226
Markočič Aleš, M. Klemenčiča 5, Solkan,
spričevalo EGŠC Nova Gorica, izdano leta
1981. gnw‑212174
Mihelj Peter, Ulica bratov Učakar 72,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2003. gnz‑212296
Mračajac Petar, Vrazov trg 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2001.
gnf‑212166
Murathodžić Sabina, Cahova 12,
Ankaran – Ankarano, spričevalo o končani
OŠ Hrvatini. gnj‑211987
Nejc Jakob, Goručanova 2, Celje,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju. gno‑212182
Obretan Betka, Vrhe 7, Slovenj Gradec,
spričevalo od 1 do 8. razreda OŠ Slovenj
Gradec, izdano leta 1987. gnu‑212176
Paradiž Srečko, Recenjak 38, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra TAM, izdano leta
1971. m‑31
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Pečelin Ina, Rimska cesta 7/a, Trebnje,
indeks, št. 18040043, izdala FF v Ljubljani.
gnu‑212301
Repnik Nina, Celovška 269, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Poklicne in tehniške
strojne šole v Celju, izdano leta 2001.
gnn‑211983
Retelj Simona, Ulica Stare pravde 59,
Novo mesto, indeks, št. 18000678, izdala
FF v Ljubljani. gnj‑212062
Ribič Gorazd, Pod vrhom 11/a, Maribor,
spričevalo od 1 do 3. letnika Elektrotehnične
šole Maribor, izdano leta 1983 do 1986.
m‑49
Svetina Matjaž, Ribenska 30, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika Poklicne šole Iskra Kranj,
smer elektrikar-elektronik, izdano leta 19901992. gnx‑211998
Šumak Črtomir, Ruška c. 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
turistične šole Maribor – turistični tehnik,
izdano leta 2005. m‑37
Tavčar Aleš, Zasipi, Ledina 2, Bled,
spričevalo 1. in 2. letnika SGŠ Radovljica.
gnr‑212179
Vršič Matjaž, Stara cesta 5, Portorož –
Portorose, indeks, št. 41051152, izdala FOV
v Kranju. gnz‑212271
Zavržen Branka, Luče 42/a, Grosuplje,
spričevalo 4. letnika SŠFKZ v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnl‑211960

Ostale listine preklicujejo
Adamlje Ana, Mala Kostrevica 59,
Šmartno pri Litiji, delovno knjižico.
gny‑211997
Ahmetaj Nedžmetin, Ptujska 183/a,
Maribor, delovno knjižico, št. 15614. m‑39
Bobnar Albina, Trpinčeva ulica 63,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc‑211894
Borštnar Milenka, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj‑212212
Brudar Jaka, Plemberk 1, Stopiče,
študentsko izkaznico, št. 19417005,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnp‑211981
Cirnski Anja, Krška vas 112a, Krška
vas, študentsko izkaznico, št. 18040763,
Filozofska fakulteta. gnd‑212218
Černejšek Franc s.p., Vodole 19/a,
Maribor, nacionalno licenco, št. 008608

za tovorno vozilo Mercedes Benz, reg,
oznaka MB 91-78V, izdano 18. 5. 2004.
gnl‑212185
Gabrovec Albina, Zg. Bitnje 126/
c, Žabnica, zelene karte, št. 1104781.
gnr‑212004
Gale Ivan, Trubarjeva 47, Velike Lašče,
študentsko izkaznico, št. 20990063, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni‑212038
Gale
Kristian,
Archinetova
ulica
3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Splošna in strokovna gimnazija Ljubljana.
gnd‑212168
GOZDNO GOSPODARSTVO BREŽICE
d.o.o.,, Tržaška cesta 2, Ljubljana, nacionalni
izvod licence, št. G1012025 za vozilo kombi
TAM 80, reg. št. LJ PO-16X. gny‑211897
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
preklicuje naslednje neveljavne enotne žige
in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Tatjana
Hace, IZS E-9094, Jože Kolenc, IZS E-9095,
Ivan Popovič, IZS E-9161, Filip Resman,
IZS E-9080, Boris Stefanović, IZS E-9157,
Anton Šmajgl, IZS E-9139, Anton Tomažič,
IZS E-9082, Mihael Frass, IZS G-9141, Mite
Georgievski, IZS G-9124, Franjo Greiner,
IZS G-9164, Janez Kraševec, IZS G-9140,
Tomo Kres, IZS G-9157, Slavica Kunaver,
IZS G-9125, Dušan Martinuč, IZS G-9139,
Sonja Smrekar, IZS G-9104, Darko Stajnko, IZS G-9153, Kazimir-Mihael Šmuc, IZS
G-9129, Janez Šoba, IZS G-9170, Ferdinand Tičar, IZS G-9150, Anton-Janez Žmuc,
IZS G-9103, Zdenka Bernik, IZS S-9046, Miljo Černeka, IZS S-9034, Jože Gorišek, IZS
S-9048, Edvard Istenič, IZS S-9065, Marko
Lavriša, IZS S-9063, Mohor Podbevšek, IZS
S-9064, Stanislav Švajger, IZS S-9040, Marjan Tičar, IZS S-9052, Jernej Vončina, IZS
G-9044, Andrej Čeru, IZS G-1735, Ciril Štukelj, IZS Geo0170, Marjan Cirkvenčič, IZS
G-9098. Ob-634/06
Hinković Bruno, Pretnaerjeva ulica 15,
Postojna, delovno knjižico. gnl‑211985
HIS d.o.o., Vodovodna 97, Ljubljana,
izvod licenc za vozila z reg. št. LJ 24-55Z,
LJ B9-14X in LJ D1-62R. gne‑211896
Jovović Milan, Šišenska cesta 39,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh‑212214
Kac Kranjc Branka, Dupleška 230,
Maribor, delovno knjižico, št. 4295v. m‑28
Kastelic Andreja, Stična 37, Ivančna
Gorica, potrdilo o opravljenem strokovni
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usposobljenosti za prodajalca št. 300/2001,
z dne 3. 5. 2001. gnk‑211986
Kirbiš Bojan, Nova ulica 22V, Spodnji
Duplek, dovolilnico za mednarodni transport
BIH tretje države tranzit preko Slovenije, št.
1001006, vrsta 070/10. m‑36
Kocet Boštjan, Dolnja Bistrica 104,
Črenšovci, delovno knjižico, ser. št. A
531655, izdala UE Lendava. gni‑212188
Kocjan Martin, Loka pri Zidanem mostu
2, Loka pri Zidanem Mostu, študentsko
izkaznico, št. 41970019, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gng‑212190
Krajnc Zlatko, Škorošnjak 13, Zgornji
Leskovec, potrdilo o opravljenem izpitu
za varno delo s traktorjem, izdan pri
Srednješolskem centru Ptuj, leta 1988.
m‑44
Moškrič Maja, Litijska cesta 311,
Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 19418120, izdala Ekonomska fakulteta
v Ljubljani. gnt‑212302
PETEK MILAN S.P., Vilharjeva cesta 13,
Ljubljana, izvod licence št. 009875, za vozilo
BMW 528 I, z reg. oznako LJ E7-91Y in
vozilo BMW 525 D, z reg. oznako LJ 2241R. gni‑212213
PRIMORJE, d.d., Vipavska cesta 3,
Ajdovščina, licenco, št. 1007115 za vozilo
TAM 130T 11BK, reg. št. GO PA-351.
gnk‑212186
Sosič Jaka, Pod kostanji 15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 230A0091, izdala
Fakulkteta za strojništvo. gns‑211978
Starc Katarina, Zelena ulica 3, Murska
Sobota, 4 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane pod zap. št. 1199. gnt‑212002
Stevanović Slaviša, Gorkega ulica 8,
Maribor, delovno knjižico, št. 25903. m‑33
Strle Franc, Zgornje Bitnje 48, Žabnica,
izkaznico vojnega invalida št. 00697, izdano
dne 1. 8. 1997. gnf‑211991
Suhoveršnik Anton, Cesta XIV divizije 6,
Velenje, 7 delnic KRS Velenje od št. 028026
do 028032. gnb‑211995
Šukljan Nives, Drevored 1. maja 8,
Izola – Isola, potrdilo o opravljenem izpitu
o strokovni usposobljenosti za prodajalca,
št. 66-4197/95, izdano 24. 3. 1995.
gnv‑212175
Vincek Sanja, Vodenska cesta 6,
Trbovlje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnz‑211971
Žnidar Roman, Prvomajski trg 17,
Poljčane, delovno knjižico, št. 5569, ser. št.
0268124. m‑26
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Preklici
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

361
361
361
361
362
363
363
378
382
389
389
390
391
391
403
404
406
406
409
411
411
442
444
458
466
466
467
467
468
469
469
473
473
474
475
478
478
479
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