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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-2298/06
Popravek
V predhodni objavi javnega naročila
»Javno naročilo za izbiro dobavitelja za
farmacevtske surovine in rastlinske droge
za obdobje treh let«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37209/05, se spremeni naslednja točka,
tako da pravilno glasi:
II.2.1 Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33.00.00.00-0; 01.11.70.00-0;
01.11.91.20-1; 15.41.11.00-3.
Lekarna Ljubljana
Št. 430-52/2006-1
Ob-2150/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan
Purkat, Dušan Cirar, Vodja izvedbe javnega
naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 38/2006-ODP.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: računalniška strojna in komunikacijska oprema.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: februar 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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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: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-58/2006-1
Ob-2328/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: 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 31/2006-ODP.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nakup artiklov bojne uniforme po sklopih:
1. sklop: vetrovka (maskirna),
2. sklop: hlače (maskirne),
3. sklop: srajca (maskirna),
4. sklop: druga maskirna oblačila,
5. sklop: termo komplet,
6. sklop: vojaške nogavice.
Podrobnejša specifikacija v prilogi B
– podatki o sklopih in v razpisni dokumentaciji.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: vetrovka (maskirna)
– izdelava, 7.000 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
49,000.000 SIT.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: hlače (maskirne) – izdelava, 18.000 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
33,000.000 SIT.
Sklop št. 3
2) Vrsta in obseg: srajca (maskirna) – izdelava, 10.000 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
16,600.000 SIT.
Sklop št. 4
2) Vrsta in obseg: druga maskirna oblačila (bluzon in hlače – moške, ženske, kapa s
senčnikom) – izdelava; 36.000 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
54,800.000 SIT.
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Sklop št. 5
2) Vrsta in obseg: termo komplet, 7.000
kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
19,250.000 SIT.
Sklop št. 6
2) Vrsta in obseg: vojaške nogavice,
40.000 parov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
22,400.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-58/2006-1.
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: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-2453/06
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: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551, faks
02/33-27-661, elektronska pošta: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.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: JN 06/06.
II.2.3) Kategorija storitve: 16.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
– sklop A – dobava, instalacija in vzdrževanje avtomatske črpalne postaje za
dizelsko gorivo;
– sklop B – dobava dizelskega goriva
za potrebe naročnika.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 06/06.
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: 30. 1. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.

Gradnje
Ob-2614/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Marko
Banovič, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
Slovenija, tel. 03/426-58-00, elektronska pošta: maja.zlatar@celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje rednega letnega
in zimskega vzdrževanja in varstva v Mestni
občini Celje za obdobje naslednjih treh let.
II.2) Kraj izvedbe: Mestna občina Celje.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvajanje
rednega letnega in zimskega vzdrževanja
in varstva v Mestni občini Celje za obdobje naslednjih treh let.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 400,000.000 in 500,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
postopka 1. 2. 2006, začetka gradnje 1. 3.
2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 1. 3.
2009.
II.9) Drugi podatki: možnost podaljšanja
izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja in varstva v Mestni občini Celje.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-2615/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma
Zupančič, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-546,
faks 07/49-90-052, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.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: izgradnja OŠ Bizeljsko.
II.2) Kraj izvedbe: Bizeljsko, Občina Brežice.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: rušitev obstoječega montažnega objekta in izgradnja osnovne šole ter vrtca brez telovadnice – ca. 2.300 m2.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
580,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
postopka 3. 5. 2006, začetka gradnje 1. 7.
2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 20. 8.
2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačila bodo tekla v letih 2006-2009.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 42/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2006.
Občina Brežice
Ob-2635/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna
oseba: Kavčič Alenka, univ. dipl. prav., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-71-69, faks 01/478-74-23, elektronska pošta: alenka.kavcic@gov.si, internetni
naslov: http://www.mope.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Kraj izvedbe: na območju, ki ga je
prizadel potres.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
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45.21.00.00-2; pomožni predmeti, glavni besednjak: 45.30.00.00-0.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: priznanje
usposobljenosti za graditev objektov
(sanacija in rekonstrukcija objektov s
specialnostmi (injektiranje vezi, uporaba
specialnih materialov), namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12. 7.
2004, ki obsega: gradbena, montažna,
obrtniška, inštalacijska dela, s tehničnim pregledom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja po sistemu »funkcionalni
ključ v roke«; za obdobje treh let.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
1. 2. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 31. 5.
2009.
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: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor

Storitve
Ob-2634/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna
oseba: Alenka Kavčič, univ. dipl. prav., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.

Javni razpisi
Blago
Su 040902/2006

106 z dne 25. 11. 2005, Ob-31781/05, se
na podlagi odločitve naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
št. 40505-127/2005-10, z dne 5. 1. 2006,
ponovi.
Občina Postojna
Ob-2166/06

Ob-2113/06

Razveljavitev
Naročnik Okrožno sodišče v Krškem,
Cesta krških žrtev 12, Krško v skladu z določilom prvega odstavka 16. člena Zakona
o reviziji postopkov javnega naročanja v zadevi oddaje javnega naročila za sukcesivno
dobavo pisarniškega in drugega potrošnega
materiala v letu 2006, podaja obvestilo o
razveljavitvi celotnega postopka.
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Krškem, opr. št. Su 040902/2006 z dne
18. 1. 2006 se postopek oddaje javnega
naročila za izbiro izvajalca za sukcesivno dobavo pisarniškega in drugega potrošnega materiala za potrebe Okrožnega
sodišča v Krškem, Okrajnega sodišča v
Brežicah, Krškem in Sevnici v letu 2006,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
97 z dne 4. 11. 2005, Ob-29544/05 v celoti razveljavi in se vse ponudbe izločijo
in zavrnejo.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 40505-127/2005

01/478-71-69, faks 01/478-74-23, elektronska pošta: alenka.kavcic@gov.si, internetni
naslov: www.praetor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.20.00-4; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.22.20.00-1; 74.23.21.00-5.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: priznanje usposobljenosti za projektiranje
objektov (sanacij objektov, rekonstrukcij
objektov, gradenj nadomestnih objektov,
novogradenj objektov), namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12. 7.
2004, ki obsega: projektiranje arhitekture,
gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij,
električnih inštalacij, komunalne opreme s priključki in zunanjo ureditvijo, vse
skladno z Zakonom o graditvi objektov
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04)
in pripadajočimi tehničnimi predpisi ter
pravilniki; za obdobje treh let.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 2. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-2297/06

Obvestilo
Javni razpis za izbiro izvajalca za dobavo
in montažo opreme za kegljišče v Postojni,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V javnem razpisu za JN »dobava električne energije«, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006, Ob-440/06, se
spremenijo točke IV.3.2., IV.3.3) in IV.3.7.2)
in se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2006
ob 12.30; prostori podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, Titova 51, Jesenice.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 3531-23/2003-156

Ob-1943/06

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Dobava in montaža pohištvene in splošne
opreme, medicinske splošne opreme, vizualnih komunikacij ter specialne medicinske
opreme in aparatov za ORL in cervikofacialno kirurški oddelek in oddelek za očesne
bolezni Splošne bolnišnice Maribor«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
2. 12. 2005, Ob-33678/05, se spremenijo
točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2) in se pravilno glasijo:
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
14. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2006, število
dni 77.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2.
2006.
Ministrstvo za zdravje
Št. 2.2.313/06
Ob-1878/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Pavlič, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/01/29-14-622,
faks +386/01/29-14-820, elektronska pošta:
Joze.Pavlic@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za Holding
Slovenske železnice za obvladujočo
družbo, vključno z njenimi odvisnimi
družbami (Slovenske železnice - Tovorni
promet, d.o.o., Slovenske železnice - Potniški promet, d.o.o., Slovenske železnice
- Infrastruktura, d.o.o., SŽ-CD. d.o.o., Ljubljana, SŽ - Železniška tiskarna, d.d., Ljubljana, SŽ - Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana d.d.) za obdobje dveh let (predvidoma od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
450 GWh električne energije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: dobava od 1. 7. 2006 do 30. 6.
2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev ali 712 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
40,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države v kateri ima sedež,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
– da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
– da ima ponudnik v letu 2005 dosežen
letni prihodek v višini najmanj 1 milijardo
SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik licenco za opravljanje
energetske dejavnosti s strani Javne agencije za energijo v republiki Sloveniji,
– reference oziroma dokazila, da je v
obdobju zadnjih treh let (2003–2005) izvedel vsaj dve dobavi električne energije, ki so
individualno dosegle najmanj 5% (20GWh)
razpisanih količin.
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) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: predhodna objava v Uradnem listu RS in uradnem glasilu EU.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: predhodna objava v Uradnem listu RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37309/05 in v glasilu EU dne 4. 1.
2006, dokument 2006-1086-SL št. objave
2006/S 1-00186.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. višina ponudbene cene za VT za kWh
(vplivnost 60%),
2. višina ponudbene cene za MT za kWh
(vplivnost 37%),
3. rok plačila (vplivnost 3%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na transakcijski račun
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na št. 27 ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, soba 115, kjer tudi dobijo
potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006 ob
12. uri v prostorih Holdinga Slovenskih železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana,
steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije je možen tudi po navedenem
roku po predhodnem dogovoru z navedeno
kontaktno osebo v točki I.1
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-1880/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 6-2006/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme za pošto Ajdovščina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj: pošta Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu, ki je priloga razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok izvedbe naročila: začetek izvedbe naročila je takoj po podpisu pogodbe;
zaključek izvedbe naročila v roku 45 dni od
podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 1,000.000 SIT in bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od izstavitve začasne mesečne situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v
celotni vrednosti do doseženih 90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti
se plača v roku 60 dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu. Obvezna priloga računa
je zapisnik o prevzemu opreme, potrjen s
strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
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poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 19. 5.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiranega računa več kot 5
dni.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6-2006/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006 ob 12.
uri.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov pošljete po faksu 02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006
ob 12. uri; Pošta Slovenije, Sektor za investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2000
Maribor.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 161/06
Ob-1883/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat©zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
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I.2) 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: JN2/06-REZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet 1. faze javnega naročila je
ugotavljanje sposobnosti prijaviteljev
za nakup naftnih derivatov, in sicer ca.
80,000.000 l neosvinčenega motornega
bencina super 95 in ca. 150,000.000 l srednjih destilatov (dieselsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko, JET A1) v treh letih
od priznanja sposobnosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije v Republiki Sloveniji in v državah, s katerimi je oziroma
bo sklenila Republika Slovenija meddržavni
sporazum o skladiščenju zalog naftnih derivatov na ozemlju omenjenih držav.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna
količina znaša ca. 230,000.000 litrov naftnih
derivatov, in sicer:
– ca. 80,000.000 litrov neosvinčenega
motornega bencina super 95,
– ca. 150,000.000 litrov srednjih destilatov (dieselskega goriva, kurilnega olja – ekstra lahko, JET A1).
Dobave se bodo izvajale sukcesivno, v
času treh let od izdaje sklepa o sposobnosti
prijaviteljev za dobavo naftnih derivatov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
drugi fazi postopka oddaje javnega naročila,
bo naročnik zahteval zavarovanja v skladu s
Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s
katerimi prijavitelj zavaruje izpolnitev svoje
obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04) in v skladu
z oceno rizika s strani naročnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma podkupovanja ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da je ekonomsko in finančno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra;

– potrdilo, da prijavitelj ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila, da je prijavitelj ekonomsko in
finančno sposoben (poslovno poročilo in/ali
bilanca stanja, bilanca uspeha in izkaz finančnih tokov za leto 2004).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni (1. faza).
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006 ali 42 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: nemški, angleški, slovenski.
Prijava v slovenskem jeziku.
Obvezna dokazila lahko v slovenskem ali
angleškem ali nemškem jeziku.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ne bo
javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 25. 1. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-1947/06
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., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-336, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: litoželezni zavornjaki (238.350 kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne
lokacije po Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.32.25.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: litoželezni zavornjaki (238.350 kosov):
a) zavornjak SL P10 560x320 (127 700
kosov),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
b) zavornjak SL P9 560x306 (34 500 kosov),
c) zavornjak SL P9 500x200 (33 000 kosov),
d) zavornjak SL P10 560x250 (32 050
kosov),
e) zavornjak SL P9 450x362 (11 100 kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10,000.000 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;
– kolikor ponudnik ni proizvajalec, mora
imeti pooblastilo proizvajalca za oddajo ponudbe.
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 kakovost izdelka ustreza zahtevam
naročnika opisanih v tehnični dokumentaciji,
b) podpisane izjave o dobavi litoželeznih
zavornjakov najmanj treh železniških uprav,
ki so članice UIC-ja od tega dve članici EUja in je dobavljena količina tem upravam
vsaj 50.000 kosov v zadnjem letu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni račun NLB
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: 8. 3. 2006 do 14. 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 8. 5. 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: 9. 3. 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: 24. 1. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-1948/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JP Komunala Cerknica d.o.o., kontaktna
oseba: Primož Žalec, Notranjska cesta 44,
1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-79-12,
faks 01/709-31-75, elektronska pošta: primoz.zalec@komunala-cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-001/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava naftnih derivatov.
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: da.
Skop št. 01
2) Kratek opis: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja fco iztočeno v cisterno na JP
Komunali Cerknica d.o.o.
3) Obseg ali količina 10.000 l.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava plinskega olja
D2 fco iztočeno v cisterno na JP Komunali
Cerknica d.o.o.
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3) Obseg ali količina 102.000 l.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menična izjava za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
Izjava banke da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
in jo predloži ob sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi dokazil
o pravnem statusu, ekonomski in finančni
sposobnosti ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji,
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco,
4. izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN - izjava ponudnika, da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo,
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. menico za garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo 75
dni od odpiranja ponudb,
2. izjava banke (bančna garancija), da
bo ponudnik ob podpisu pogodbe predložil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti za
čas trajanja pogodbe,
3. dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki mu ga izda davčna
uprava območja na katerem ima ponudnik
svoj sedež,
4. dokazila o finančnem poslovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolniti referenčno listo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-001/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije, z virmanskim nakazilom na
transakcojski račun 03115–1000076543, JP
Komunala Cerknica d.o.o., pri SKB za namen sukcesivna dobava naftnih derivatov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2006 ob
10. uri v sejni sobi JP Komunale Cerknica
d.o.o., notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.
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: 26. 1. 2006.
JP Komunala Cerknica
Ob-1951/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Ksenija Montani, 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: najem – nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška strojna in sistemska programska oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: poslovne enote naročnika
(Ljubljana, Borovnica, Cerknica, 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:
30.23.20.00-4, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.24.90.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora ponuditi celovito ponudbo za blago in storitve, ki so predmet razpisa:
– HW in SW oprema,
– sistemska programska oprema opredeljena z licenčno pogodbo »MS OPEN
VALUE SUBSCRITPTION« z vključenimi
licencami,
– dobava, namestitev, nastavitev in integracija s testiranjem,
– vzdrževanje.
Vse natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost naročila: 80,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 23. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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Za resnost ponudbe: bančna garancija v
višini 1 mio SIT.
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija v višini 4 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: 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 ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen;
– lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
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.
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 ponudbe;
8. da ponudnik sam brez hčerinskih in/ali
povezanih podjetij za pretekla tri leta izkazuje prihodek iz poslovanja v vrednosti nad 1,5
milijarde SIT na leto za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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 ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok;
zahtevano dokazilo: izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
10. da ima ponudnik najmanj 30 redno
zaposlenih delavcev in od tega najmanj 5
visoko strokovno usposobljenih delavcev, ki
se ukvarjajo z integracijami/prenovami računalniških informacijskih sistemov;

zahtevano dokazilo: izjava;
11. da ponudnik zagotavlja dostavo opreme fco naročnik;
zahtevano dokazilo: izjava;
12. da ponudnik zagotavlja montažo, namestitev oziroma zamenjavo računalniške
opreme, kjer bo to potrebno, brez dodatnih
stroškov;
zahtevano dokazilo: izjava;
13. da ponudnik zagotavlja odvoz zamenjane računalniške opreme na lokacijo, ki jo
določi naročnik;
zahtevano dokazilo: izjava;
14. da ponudnik nudi odzivni čas za odpravo napak med delavnikom 2 uri od prijave okvare;
zahtevano dokazilo: izjava;
15. da ponudnik v času garancije oziroma izvajanja vzdrževalne pogodbe zagotavlja nadomestno računalniško opremo z
enako funkcionalnostjo na lokaciji naročnika
za čas servisiranja;
zahtevano dokazilo: izjava;
16. da ponudnik v času garancije oziroma
izvajanja vzdrževalne pogodbe po potrebi
zagotavlja servisiranje računalniške opreme
v svoji enoti in ponovno dostavo naročniku
brez vsakršnih dodatnih stroškov;
zahtevano dokazilo: izjava;
17. da je ponudnik dobavil, namestil in
sistemsko integriral enako ali sorodno strežniško strojno in programsko računalniško
opremo vsaj trem organizacijam, kjer delo
poteka na več kot 10 oddaljenih lokacijah;
zahtevano dokazilo: izjava;
18. da ima ponudnik »MS Gold Certified
Partner« statuse za: napredne infrastrukturne rešitve, rešitve za učenje in rešitve za
informacijske delavce;
zahtevano dokazilo: dokazilo proizvajalca programske opreme;
19. da ponudnik nastopa samostojno
(brez podizvajalcev);
zahtevano dokazilo: izjava;
20. da ponudnik zagotavlja, da je več kot
50% vrednosti ponujene računalniške strojne opreme izdelek enega proizvajalca;
zahtevano dokazilo: izjava;
21. da je ponudnik pooblaščen prodajalec in serviser principala za večino ponujene
računalniške opreme (več kot 50% vrednosti
ponujene računalniške strojne opreme mora
biti izdelek enega proizvajalca), za ostalo računalniško opremo pa mora ponudnik imeti
pogodbo o sodelovanju s pooblaščenim servisom. Ponudnik mora dokazovati statuse
in povezave sam – statusi in povezave s
principali s strani podizvajalcev se ne upoštevajo;
zahtevano dokazilo: izjava, ustrezne listine;
22. da ponudnik nudi sukcesivno dobavo
vendar pa največ 20-dnevni dobavni rok od
podpisa pogodbe za opremo, ki je posebej
označena v specifikaciji;
zahtevano dokazilo: izjava;
23. da je proizvajalec ponujene strojne
računalniške opreme vodilni svetovni proizvajalec zahtevane opreme, globalno prisoten na tržišču, ima znatno instalirano bazo,
kompletnost tehnoloških komponent (image,
digitalna sredstva, dokumenti, WEB vsebine, upravljanje zapisov), zmogljive integracijske možnosti, robustne kanale/partnerje
in zmožnost podpore obsežnih ter strateških
namestitev po celem zavodu;
zahtevano dokazilo: izjava;
24. da ponudnik nudi garancijski rok 36
mesecev pri stranki;
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zahtevano dokazilo: izjava;
25. da ponudnik zagotavlja servisiranje
ponujene računalniške opreme tudi po poteku garancijske dobe;
zahtevano dokazilo: izjava;
26. da ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje ponujene računalniške opreme;
zahtevano dokazilo: izjava;
27. da ponudnik sprejema vse pogoje
iz razpisa;
zahtevano dokazilo: izjava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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 6. 3. 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: 6. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 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: 6. 3. 2006
ob 12. uri, Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, 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: 26. 1. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 025-3/2006
Ob-2001/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Lovišče s posebnim namenom Fazan
Beltinci, kontaktna oseba: Dragan Zemljič,
Ravenska cesta 10, 9231 Beltinci, Slovenija,
tel. 02/542-12-18, faks 02/542-27-12, elektronska pošta: lpn.fazan@zgs.gov.si, internetni naslov: http: //www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
različne vrste žitaric oziroma na osnovi
teh pripravljena krme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lovišča s posebnim na-

menom pri naročniku (lokacije: Peskovci,
Beltinci).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče (Lovišče s posebnim namenom Kompas
Peskovci).
3) Obseg ali količina: 45 ton.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: koruza, razsuta (Lovišče
s posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 50 ton.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: pšenica II oziroma pšenica lom, razsuta (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 40 ton.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: mlinski odpad – razen,
pakiran v vreče (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 20 ton.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: krmilna moka, pakirana v
vreče (Lovišče s posebnim namenom Fazan
Beltinci).
3) Obseg ali količina: 10 ton.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: soja – tropine,
razsute(Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 24 ton.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: začetna krma za fazane
(starter), pakirana v vreče (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 38 ton.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: nadaljevalna krma za fazane (grover), razsuta (Lovišče s posebnim
namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 160 ton.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: nadaljevalna krma za fazane (grover), pakirana v vreče (Lovišče s
posebnim namenom Fazan Beltinci).
3) Obseg ali količina: 22 ton.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: koruza, pakirana v vreče: 45 ton
(Lovišče s posebnim namenom Kompas Peskovci),
2. sklop: koruza, razsuta: 50 ton (Lovišče
s posebnim namenom Fazan Beltinci),
3. sklop: pšenica II oziroma pšenica lom,
razsuta: 40 ton (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci),
4. sklop: mlinski odpad – razen, pakiran
v vreče: 20 ton (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci),
5. sklop: krmilna moka, pakirana v vreče: 10 ton (Lovišče s posebnim namenom
Fazan Beltinci),
6. sklop: soja – tropine, razsute: 24 ton
(Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci),
7. sklop: začetna krma za fazane (starter), pakirana v vreče: 38 ton (Lovišče s
posebnim namenom Fazan Beltinci),
8. sklop: nadaljevalna krma za fazane
(grover), razsuta: 160 ton (Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci),
9. sklop: nadaljevalna krma za fazane
(grover), pakirana v vreče: 22 ton (Lovišče s
posebnim namenom Fazan Beltinci).
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran oziroma da ima
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 962. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2006
ob 12. uri; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Su 040801/06
Ob-2133/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Okrožno sodišče na Ptuju,
kontaktna oseba: Anica Korošec, Krempjeva
ulica 7, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-08-22
ali 02/748-08-11, faks 02/748-08-10, elektronska pošta: anica.korosec@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1, vsak delovni dan od
8. do 15. ure.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1, vsak delovni dan od
8. do 15. ure.
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: Su 040801/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala – 3. sklopi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ul. 7, Ptuj; Okrajno sodišče na
Ptuju, Vodnikova ul. 2, Ptuj; Okrajno sodišče
na Ptuju, Krempljeva ul. 2, Ptuj in Okrajno
sodišče v Ormožu, Ptujska c. 8/c, Ormož.
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:
popis materiala oziroma artikov v razpisni
dokumentaciji:
– sklop A: pisarniški material – splošni,
– sklop B: računalniški material – potrošni,
– sklop C: obrazci oziroma tiskovine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT za vse sklope skupaj, v primeru
oddaje enega ali dveh sklopov pa v višini 5%
od ponudbene vrednosti javnega naročila za
vsak posamezni sklop. Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti – v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa in njegove potrditve s strani
odgovorne osebe naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila in za katero daje
ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem
organu.
2. Ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da
ni uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
5. Ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokade računa.
7. Ponudnik mora v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa izkazati vsaj 3 reference s
področja dobave pisarniškega materiala (vrednost posamezne reference mora biti vsaj
enaka polovici ponudbene vrednosti).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo ustreznih
dokazil izpolnili pogoje o pravnem statusu,
ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1. točke III.2.1.: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2. točke III.2.1: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3. točke III.2.1: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4. točke III.2.1.: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5. točke III.2.1.: potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za
izpolnjevanje pogoja 6. točke III.2.1.: obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 1P, ki odraža
ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo
ali v mesecu oddaje ponudbe – iz obrazca
mora biti razvidno stanje blokade poslovnih
računov v zadnjih šestih mesecih od izstavitve. Če je ponudnik samostojni podjetnik
namesto teh obrazcev predloži potrdila o solventnosti poslovnih bank, kjer ima samostojni
podjetnik odprte poslovne račune, iz katerih
je razvidno stanje blokad poslovnih računov
v zadnjih 6 mesecih in napoved za odmero
davkov od dohodkov iz dejavnosti za leto
2004, potrjeno s strani pristojne izpostave

Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7.
točke III.2.1.: izjava ponudnika in potrdila o
dobro opravljanem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe izdana s strani naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 12. uri; na sedežu Okrožnega sodišča na
Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj, soba 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
Ob-2155/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, dipl. oec., Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-42-02,
faks 03/562-41-01, elektronska pošta: tatjana.jevsevar@siol.net.
I.2.) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I. 1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročila: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: reševalno vozilo z medicinsko opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: franko skladišče naročnika
razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni v razpisni dokumentaciji.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilo ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
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: navedeno v Navodilu ponudnikom za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni na dan odpiranja ponudb.
III.2.1.1)Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodne
in druge evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence,
3. ni v kazenskem postopku – potrdilo
Ministrstvo za pravosodje,
4. ni uveden postopek poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz
sodne evidence.
III.2.1.2)Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke –
potrdilo davčne uprave,
2. je finančno in likvidnostno sposoben
– potrjen obrazec BON – 1 in BON – 2 ali
potrjeno davčno napoved za preteklo leto
(samostojni podjetniki in kmetje).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da zagotavlja, da
ponujeno vozilo v celoti ustreza tehnični
specifikaciji naročnika in zagotavlja dobavo reševalnega vozila v skladu s tehnično
specifikacijo;
2. izjava ponudnika, da zagotavlja, da bo
v primeru izbora za dobavo predmeta naročila sklenil z naročnikom pogodbo v skladu z
razpisno dokumentacijo ter bo zagotovil dobavo naročenega blaga na sedež naročnika,
skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti
(garancija, tehnična navodila itd.);
3. izjava ponudnika o ponujenem garancijskem roku;
4. seznam dobav reševalnih vozil v zadnjih dveh letih (reference).
IV.1) Vrsta postopka: odprti
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ZJN/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2005 cena
je 15.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se
izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo pri
blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na račun naročnika št. 01329-6030924721.
Pri negotovinskem plačilu potrebujete za
dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 9. ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 10. uri, Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, 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: 27. 1. 2006.
Zdravstveni dom Trbovlje

Ob-2169/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktni osebi:
Miroslav Birsa za vprašanja in tajništvo za
dvig razpisne dokumentacije in oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-740,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
miro.birsa@komunalakoper.si,
internetni
naslov: www.komunalakoper.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:
dobava električne energije za obdobje
2006-2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave Komunala
Koper d.o.o.-s.r.l., različne lokacije v Mestni
občini Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
električne energije za obdobje 2006-2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek marec 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,500.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
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4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
5. da ima ponudnik izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
6. Pogoj referenc: da je ponudnik v zad
njih treh letih izvedel dobavo vsaj trem javnim
naročnikom v enaki ali večji količini, kot je
predmet tega javnega naročila za enoletno
obdobje.
7. Pogoj izpolnjevanja standarda kakovosti: ponudnik mora izpolnjevati zahteve za
vodenje in zagotavljanje kakovosti po sistemu standarda SIST EN ISO 14001.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne
dokumentacije) in potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila
5. Ponudnik mora ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje,
da ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa jevnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
6. Kot dokazilo mora ponudnik ponudbi
predložiti potrdilo, predloženo na obrazcu iz
razpisne dokumentacije potrjeno od prejšnjih
naročnikov.
7. Kot dokazilo mora ponudnik ponudbi
predložiti ftc. veljavnega certifikata o pridobitvi standarda kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 2. 2006, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV. Valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo
na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št. 10100-0034659356 pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta javnega
naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 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
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ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2006
ob 11. uri v sejni sobi; Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 51
Ob-2288/06
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,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-28, faks 477-97-13, elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov:
http://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, Bambič Marjeta, soba št.
118, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 4/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava posod za odlaganje komunalnih
odpadkov z vgrajenimi čipi za identifikacijo posod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: posode velikosti 80 lit.,
120 lit., 240 lit. – rjava in grafitno siva barva.
3) Obseg ali količina: 80 lit.: 3000 kosov,
120 lit.: 3000 kosov in 240 lit.: 8300 kosov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: 500 lit. posode – grafitno
siva barva.
3) Obseg ali količina: 500 kosov.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: 770 lit. posode – grafitno
siva barva.
3) Obseg ali količina: 1000 kosov.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: 1100 lit. za ločeno zbiranje – grafitno siva barva z barvnim pokrovom.
3) Obseg ali količina: 400 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
131,800.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
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:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– garancijska doba: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 4/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 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
6, Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10. in 13.
uro, s pripisom JR B 4/06 in identifikacijske
številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 3. 2006 do 12. ure;
ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo
podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo
naslova ponudnika in z oznako Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo posod – JR B 4/06.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3. 2006
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi 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: 27. 1. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-2299/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Jasna Ćetković, 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izbiro dobavitelja farmacevtskih surovin in rastlinskih drog
za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: poslovne enote naročnika
(Ljubljana, Borovnica, Cerknica, 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: 33.00.00.00-0, dodatni predmeti:
01.11.70.00-0,
01.11.91.20-1,
15.41.11.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: farmacevtske surovine in rastlinske droge v skupni ocenjeni vrednosti 195,000.000 SIT za
obdobje treh let. Specifikacija razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za resnost ponudbe: bančna garancija v
višini 6 mio SIT.
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija 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 ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen;
– lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
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;
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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.
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 ponudbe;
8. da ima ponudnik v zadnjih treh letih prihodke vsaj v višini 500 mio SIT 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 je ponudnik v letih 2003, 2004 in
2005 dobavljal lekarnam farmacevtske surovine in rastlinske droge v vrednosti vsaj 25
mio SIT letno;
zahtevano dokazilo: izjava;
10. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok;
zahtevano dokazilo: izjava;
11. da ponudnik zagotavlja, da je v ceni
farmacevtskih surovin in rastlinskih drog vključena tudi cena analize;
zahtevano dokazilo: izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
12. da ima ponudnik zadostne strokovno
kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo
dobave farmacevtskih surovin in rastlinskih
drog po določilih dobre distribucijske prakse
(GDP) in da se strinja, da si naročnik pridružuje pravico ogleda;
zahtevano dokazilo: izjava;
13. da ponudnik zagotavlja sukcesivno dobavo v Galenski laboratorij in v druge poslovne enote naročnika po priloženem seznamu,
vse po naročenih količinah in pakiranjih;
zahtevano dokazilo: izjava;
14. da bo ponudnik naročeno blago dostavljal fco poslovna enota – v 2 urah po
naročilu v enote zavoda v Ljubljani in v 3 urah
po naročilu v enote zavoda na lokacijah izven
Ljubljane – po potrebi tudi večkrat dnevno ter
v Galenski laboratorij v največ petih delovnih
dneh od naročila;
zahtevano dokazilo: izjava;
15. da ponudnik za razpisane substance
zagotavlja farmacevtsko kakovost, ki mora
biti kontrolirana in da bo ob dobavi za vsako
substanco predložil certifikate verificiranega
kontrolno analiznega laboratorija (analizni izvid) o kakovosti surovine po veljavni farmakopeji (Ph.Eur.) oziroma z zahtevano specifikacijo naročnika;
zahtevano dokazilo: izjava;
16. da bo ponudnik dobavljal blago, ki je
predmet tega razpisa, ustrezno pakirano in
označeno po veljavni zakonodaji, ki zagotavlja sledljivost in varno rokovanje z nevarnimi
snovmi;
zahtevano dokazilo: izjava;
17. da bo ponudnik na zahtevo naročnika
predložil vzorce farmacevtskih surovin in rastlinskih drog;
zahtevano dokazilo: izjava;
18. da bo ponudnik zagotavljal dobavo blaga, ki je predmet razpisa, z rokom uporabe

najmanj 50% celokupnega roka uporabe oziroma s krajšim rokom uporabe s predhodno
privolitvijo naročnika;
zahtevano dokazilo: izjava;
19. da bo ponudnik za substance, rizične
za BSE, zagotovil certifikat EDQM ali potrdilo,
da so rastlinskega izvora;
zahtevano dokazilo: izjava;
20. da se ponudnik strinja, da zaradi spremenjenih okoliščin, na katere naročnik nima
vpliva, le-ta lahko spremeni v razpisu navedene količine blaga;
zahtevano dokazilo: izjava;
21. da ponudnik v svoji ponudbi ni dal zavajajočih podatkov in da sprejema vse pogoje
iz razpisa;
zahtevano dokazilo: izjava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2006/S 1-001100 z dne 4. 1.
2006 Ted. publications; Ur. l. RS, št. 1-2 z dne
6. 1. 2006, Ob-37209/05.
IV.2) Merila za oddajo:
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 9. 3. 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: 9. 3. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 30. 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: 9. 3. 2006 ob
12. uri; Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde
11, 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: 30. 1. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-2300/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska
pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska
pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Laura Komparič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska
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pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
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: 605/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava varnostnih ograj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika
v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
2882.31.0.0–8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
varovalnih ograj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva
bančno garancijo v višini 5,400.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno
na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 605/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430-344/2005
Ob-2303/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, 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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
čistilnih sredstev, profesionalnih pripomočkov za čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje in papirnato sanitarne konfekcije, št.
430-344/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava čistilnih sredstev, profesionalnih
pripomočkov za čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje in papirnato sanitarne
konfekcije:
– sklop 1: čistilna sredstva za ročno pomivanje posode in čiščenje delovnih površin
v kuhinjah,
– sklop 2: sredstva za strojno pomivanje
bele posode v kuhinjah,
– sklop 3: čistilna sredstva za poslovne
prostore,
– sklop 4: biološko razgradljiva čistilna
sredstva,
– sklop 5: profesionalni pripomočki za
čiščenje,
– sklop 6: ostala splošna sredstva za
čiščenje,
– sklop 7: papirnato sanitarna konfekcija.
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so je podrobneje podani v
razpisni dokumentaciji.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave so lokacije
posameznih organizacijskih enot Ministrstva
za notranje zadeve RS, lokacije posameznih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in lokacije posameznih organizacijskih enot policijskih uprav na območju
celotne države.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 21.22.21.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava čistilnih sredstev
za ročno pomivanje posode in čiščenje delovnih površin v kuhinjah.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
predmeta javnega naročila, zahteve naročnika in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava sredstev za strojno pomivanje bele posode v kuhinjah.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
predmeta javnega naročila, zahteve naročnika in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava čistilnih sredstev
za poslovne prostore.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
predmeta javnega naročila, zahteve naročnika in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava biološko razgradljivih čistilnih sredstev.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
predmeta javnega naročila, zahteve naročnika in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava profesionalnih pripomočkov za čiščenje.
3) Obseg ali količina podrobnejši opis
predmeta javnega naročila, zahteve naročnika in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava ostalih splošnih
sredstev za čiščenje.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
predmeta javnega naročila, zahteve naročnika in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.22.21.00-6.
2) Kratek opis: dobava papirnato sanitarne konfekcije.

3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
predmeta javnega naročila, zahteve naročnika in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine so okvirne za potrebe naročnika v
dvoletnem obdobju, dobave bodo potekale
sukcesivno, podrobneši opis in količina sta
podana v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po prevzemu blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov ponudbi predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročil,
ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske, finančne in
tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da je ponudnik poravnal davke in prispevke
in druge obvezne dajatve določene z zakonom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-35981/05 z dne 23. 12.
2005.
V.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-344/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43034405, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo posla-
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na tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2006
ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, služba za javne razpise, Cankarjeva 4
– medetaža.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-58/2006-3
Ob-2327/06
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, kontaktne osebe: 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, kontaktne osebe: 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 31/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup artiklov bojne uniforme po sklopih:
1. sklop: vetrovka (maskirna),
2. sklop: hlače (maskirne),
3. sklop: srajca (maskirna),
4. sklop: druga maskirna oblačila,
5. sklop: termo komplet,
6. vojaške nogavice.
Podrobnejša specifikacija v prilogi B
– podatki o sklopih in v razpisni dokumentaciji!
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica b.št., Ljubljana
Šentvid, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: vetrovka (maskirna).
2) Kratek opis: vetrovka s snemljivo podlogo (maskirna) – izdelava; 7.000 kosov.
Osnovno tkanino, našitek SV in tkanino
za izdelavo našitka Slovenija zagotovi naročnik, pomožni material pa dobavitelj.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla
(vel. št. 54), ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, ki je priloga vzorca pogodbe,
sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo (ne starejšo od enega leta) dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno s
STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo
napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
I. dobava (2.000 kosov) najkasneje do
19. 9. 2006,
II. dobava (2.000 kosov) najkasneje do
19. 10. 2006,
III. dobava (3.000 kosov) najkasneje do
16. 1. 2007.
Sklop št. 2: hlače.
2) Kratek opis: hlače (maskirne) – izdelava; 18.000 kosov.
Osnovno tkanino zagotovi naročnik, pomožni material pa dobavitelj.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla
(vel. št. 54), ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, ki je priloga vzorca pogodbe,
sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
I. dobava (4.000 kosov) najkasneje do
21. 9. 2006,
II. dobava (4.000 kosov) najkasneje do
17. 10. 2006,
III. dobava (10.000 kosov) najkasneje do
30. 1. 2007.
Sklop št. 3: srajca (maskirna).
2) Kratek opis: srajca (maskirna) – izdelava; 10.000 kosov.
Osnovno tkanino, našitek SV in tkanino
za izdelavo našitka Slovenija zagotovi naročnik, pomožni material pa dobavitelj.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla
(vel. št. 43), ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, ki je priloga vzorca pogodbe,
sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
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I. dobava (5.000 kosov) najkasneje do
27. 9. 2006,
II. dobava (5.000 kosov) najkasneje do
7. 2. 2007.
Sklop št. 4: druga maskirna oblačila.
2) Kratek opis:
– bluzon moški (maskirni) – izdelava;
12.000 kosov,
– hlače moške (maskirne) – izdelava;
12.000 kosov,
– kapa s senčnikom (maskirna) – izdelava; 8.000 kosov,
– bluzon ženski (maskirni) – izdelava;
2.000 kosov,
– hlače ženske (maskirne) – izdelava;
2.000 kosov.
Osnovno tkanino, našitek SV in tkanino
za izdelavo našitka Slovenija zagotovi naročnik, pomožni material pa dobavitelj.
Ponudnik mora priložiti vzorca artiklov
pod zaporednima št. 3 (vel. št. 57) in 4 (vel.
št. 38), ki morata ustrezati vsem zahtevam
STO, ki sta prilogi vzorca pogodbe, sicer se
ponudba izloči kot nepravilna.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
I. dobava (2.000 bluzon in hlače moške,
500 kap) najkasneje v 50 koledarskih dnevih
od podpisa pogodbe,
II. dobava (3.000 bluzon in hlače moške,
2.500 kap, 1.000 bluzon in hlače ženske)
najkasneje do 4. 10. 2006,
III. dobava (preostala količina iz točke 2.)
najkasneje do 21. 2. 2007.
Sklop št. 5: termo komplet.
2) Kratek opis: komplet termo, majica in
hlače (zelen); 7.000 kompletov.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla
(vel. št. 50), ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, ki je priloga vzorca pogodbe,
sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo (ne starejšo od enega leta) dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno s
STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo
napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
I. dobava (3.000 kpl) najkasneje do 7. 9.
2006,
II. dobava (4.000 kpl) najkasneje do
24. 1. 2007.
Sklop št. 6: vojaške nogavice (ponudba
obvezna na oba artikla v sklopu!).
2) Kratek opis:
– nogavice vojaške letne (zelene);
20.000 parov,
– nogavice vojaške zimske (zelene);
20.000 parov.
Ponudnik mora pod zaporedno št. 1 in
2 priložiti vzorca artiklov (para nogavic), ki
morata ustrezati vsem zahtevam STO, ki sta
priloga vzorca pogodbe, sicer se ponudba
izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo (ne starejšo od enega leta) dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno s
STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo
napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
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I. dobava (10.000 parov letne nogavice)
najkasneje v 60 koledarskih dnevih od podpisa pogodbe,
II. dobava (10.000 parov zimske nogavice) najkasneje do 12. 9. 2006,
III. dobava (10.000 parov letne nogavice
in 10.000 parov zimske nogavice) najkasneje do 18. 1. 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specifikacija v prilogi B – podatki o sklopih!
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zadnji rok dobave 21. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (če ponudba presega 30 mio SIT brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
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.
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,
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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 1%
od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV,
(kolikor ponudba presega 30 mio SIT brez
DDV), 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 1% od vrednosti
pogodbe, brez DDV, z veljavnostjo vsaj še
30 dni čez trajanje pogodbe, v kolikor bo
s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta
presegala vrednost 30 mio SIT brez DDV
5. da ima priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – v primeru, da ponudba
presega vrednost 50 mio SIT brez DDV)
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih
zahtev naročnika (potrditev veljavnosti ponudbe in roka plačila, ter podpis izjave o
poravnavi stroškov laboratorijske analize);
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
5. da ima priložene zahtevane vzorce in
laboratorijske analize;
6. da ima podpisan in žigosan vzorec
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
1. Cena – 60 točk.
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manj glede na ponujeni predračun.
2. Ocena vzorca – 40 točk.
Možne ocene vzorca za 1., 2., 3., 4., in
5. sklop (športna obutev): 1 – ustreza STO,
odlična izdelava
0,6 – ustreza STO, nekakovostna izdelava.
0,2 – ustreza STO, nekakovostna izdelava.
Kriteriji za nekakovostno izdelavo so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Možne ocene vzorca za 6. sklop (škornji): 1 – ustreza STO, odlična izdelava
0,2 – ustreza STO, nekakovostna izdelava. Kriteriji za nekakovostno izdelavo so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
Oceno za vzorec se pomnoži s točkami
za vzorec in se tako dobi končno št. točk
za vzorec.
Kolikor da naročnik predložen vzorec artikla v analizo in se pokaže, da rezultati ana-

lize ne ustrezajo priloženi dokumentaciji, se
strošek analize zaračuna ponudniku.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno število točk kot vsoto
obeh ocenjevalnih meril.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-58/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 22. 3.
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 31/2006 – ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 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: do eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2006
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat 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: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 5
Ob-2337/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica Sežana, kontaktni osebi: mag.
Silvana Šonc in Zdravko Gomizelj, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/70-74-000, faks 05/734-13-02, elektronska pošta: bolnica.sezana@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Bolnišnica Sežana, računovodstvo, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/70-74-000, faks
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05/73-41-302, elektronska pošta: bolnica.sezana@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana pred vhodom
v skladišče kuhinje – razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago (moka, sol, keksi, prepečenec, testenine in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: sadje in zelenjava (breskve, limone, grozdje, solata, špinača,
krompir in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki
(mleto meso, šunka toast, pršut kraški, hrenovke in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: perutnina (piščančje prsi,
piščančje bedro, puranje prsi, puranje bedro
in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: ribe (osliči sveži, škarpena file, panirana ribja kocka in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki
(mleko, skuta, kisla smetana, sir in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: kruh in pecivo (kruh polnozrnati, kruh koruzni, orehova potica, krof
z marmelado in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava
(grah, korenje, stročji fižol, brokoli in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 01: splošno prehrambeno
blago,

– sklop 02: sadje in zelenjava,
– sklop 03: meso in mesni izdelki,
– sklop 04: perutnina,
– sklop 05: ribe,
– sklop 06: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 07: kruh in pecivo,
– sklop 08: zamrznjena zelenjava.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dovoljene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
Naročnik bo za celotno naročilo ali za
posamezni sklop sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, katerega ponudba bo izpolnjevala vse pogoje iz razpisne
dokumentacije. Pogodbo se bo sklenilo za
obdobje 12 mesecev. Naročila in dobave
bodo potekale sukcesivno na podlagi naročnikovih naročil.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe:
višina in ostali pogoji izdaje so določeni v
razpisni dokumentaciji;
– izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: vsebina izjave in ostali pogoji izdaje so določeni
v razpisni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: višina in ostali pogoji
izdaje so določeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: blago
bo naročnik plačeval na podlagi računovzbirnikov. Za posamezno dobavo blaga v
določenem mesecu mora dobavitelj ob koncu meseca izstaviti račun – zbirnik, ki ga bo
naročnik plačal v roku najmanj 75 dni, računano od dneva zaključka meseca.
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:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu – izpisek iz sodnega registra ali druge ustrezne evidence oziroma
potrdilo pristojnega davčnega organa (če
ni vpisan v sodni register), da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno
– izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence oziroma drug upravni akt pristojnega organa;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – izjava ponudnika;
– dokazilo ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem – potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben za dobavo prehrambenega
blaga tistega sklopa oziroma tistih sklopov,
za katere bo vložil ponudbo – izjava udeleženca;

Št.

11 / 3. 2. 2006 /

Stran

747

– vsi transakcijski računi ponudnika ne
smejo biti blokirani v obdobju zadnjih šestih
mesecev, pri čemer se šestmesečno obdobje računa od dneva oddaje v objavo javnega naročila – potrdilo vseh bank, pri katerih
ima ponudnik odprt transakcijski račun;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati s kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za dobavo proizvodov tistega sklopa oziroma tistih
sklopov, za katere bo vložil ponudbo – izjava
udeleženca;
– udeleženec mora zagotoviti dobavo
vseh proizvodov tistega sklopa, za katerega bo vložil ponudbo, v ponujenih količinah
ves čas trajanja javnega naročila – izjava
udeleženca;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
Cena: 15.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
izvršeno pred dvigom razpisne dokumentacije z nakazilom zneska na transakcijski
račun naročnika št.: 01100 – 6030278864.
Dvig razpisne dokumentacije je možen vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: člani komisije, pooblaščeni predstavniki ali zakoniti zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2006
ob 12. uri; na sedežu naročnika Sežana,
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Bolnišnica Sežana
Ob-2454/06
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: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551, faks
02/33-27-661, elektronska pošta: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 07/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osebna in druga zaščitna sredstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež podjetja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 07/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna, pridobite jo z zahtevo poslano po e-pošti, na spletni strani
www.snaga-mb.si okence javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: do 31. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2006
ob 13. uri; Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
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Št. 430-335/2005
Ob-2461/06
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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izdelavo in
dobavo javnih listin, št. 430-335/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava in dobava javnih listin, za potrebe triletnega
obdobja, in sicer po sklopih iz Priloge B.
Podrobnejši opis in okvirne količine blaga,
ki je predmet javnega razpisa, so navedene
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Upravne enote
RS, Ministrstvo za obrambo in registracijske
organizacije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
2) Kratek opis: listine z zaščitnimi elementi.
3) Obseg ali količina: količine so za potrebe triletnega obdobja.
Opis in okvirna količina blaga sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
2) Kratek opis: listine brez zaščitnih elementov.
3) Obseg ali količina: količine so za potrebe triletnega obdobja.
Opis in okvirna količina blaga sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.

2) Kratek opis: testna vprašanja in pole.
3) Obseg ali količina: količine so za potrebe triletnega obdobja.
Opis in okvirna količina blaga sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so za potrebe triletnega obdobja. Podrobnejši opis in okvirne količine blaga, ki je
predmet javnega razpisa, so navedene v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje (če je na podlagi OBRZUPB1 potrebno).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
potrdilo, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer: podatki o kadrovski strukturi
ponudnika; podatki o organizaciji in kadrovski strukturi obrata (ponudnika ali podružnice) za izdelavo javnih listin; opis tehnične
opremljenosti, organizacije proizvodnje in
priprave na distribucijo; podatki o materialih
in dobaviteljih materialov ter podatki o tehnologijah in dobaviteljih tehnologij za izdelavo javnih listin; opis informacijske infrastrukture; opis varovanja proizvodnih prostorov
in prostorov za hrambo oziroma distribucijo;
morebitni ogled prostorov, kjer se izvajajo
oziroma se bodo izvajala pogodbena dela;
predložen vzorec orožnega lista (slednji v
primeru, da se prijavlja za sklop 1).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2006 6/852/06 z dne 20. 1.
2006.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-335/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43033505,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 3. 2006 do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik
svoj sedež oziroma po pravu, po katerem
je ponudnik ustanovljen, državni organi ne
izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v
omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 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

Št. 430-53/2006-2
Ob-2470/06
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 30/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vrhnjih oblačil bojne uniforme po
sklopih:
1. sklop: anorak in hlače,
2. sklop: bunda.
Podrobnejša specifikacija v prilogi B
– podatki o sklopih in v razpisni dokumentaciji!
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica b.št., Ljubljana
Šentvid, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: anorak in hlače (prijava obvezna na oba artika v sklopu!)
2) Kratek opis:
1. anorak (maskirni); 3.500 kosov,
2. hlače vrhnje (maskirne); 3.500 kosov.
Za artikel pod zaporedno št. 1 ponudnik
zagotovi tudi našitek SV. Tkanino za izdelavo anoraka, vrhnjih hlač in znak SV zagotovi
ponudnik, tkanino za izdelavo vrečke, ki je
sestavni del standarda STO B.K.52/95 pa
zagotovi naročnik.
Ponudnik mora pod zaporedno št. 1 priložiti vzorec artikla, ki mora ustrezati vsem
zahtevam STO, ki je priloga vzorca pogodbe
razpisne dokumentacije, sicer se ponudba
izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo dejansko vgrajenih materialov v
vzorcu (ne starejšo od enega leta), skladno
s STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati, na kateri artikel se le-ta
nanaša.
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3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
– I. dobava: artikel pod zap. št. 1 (1.000
kosov) in artikel pod zap. št. 2 (1.000 kosov)
najkasneje do 28. 9. 2006,
– II. dobava: artikel pod zap. št. 1 (2.500
kosov) in artikel pod zap. št. 2 (2.500 kosov)
najkasneje do 25. 1. 2007.
Sklop št. 2: bunda
2) Kratek opis:
– bunda zimska zelena (pilotska); 100
kosov.
Ponudnik izdela tudi našitek SV, ki se
veze na osnovni tkanini iz katere je bunda
izdelana.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla,
ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, ki
je priloga vzorca pogodbe razpisne dokumentacije, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo dejansko vgrajenih materialov v
vzorcu (ne starejšo od enega leta), skladno
z STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati, na kateri artikel se le-ta
nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava najkasneje do 28. 9.
2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specifikacija v prilogi B – podatki o sklopih!
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zadnji rok dobave 25. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe (če ponudba presega 30 mio SIT brez DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (če vrednost pogodbe presega
30 mio SIT brez DDV).
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.
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;
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– 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 1%
od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV
(kolikor ponudba presega 30 mio SIT brez
DDV), 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 1% od vrednosti
pogodbe, brez DDV, z veljavnostjo vsaj še
30 dni čez trajanje pogodbe, v kolikor bo
s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta
presegala vrednost 30 mio SIT brez DDV.
5. Da ima priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – v primeru, da ponudba
presega vrednost 50 mio SIT brez DDV).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih
zahtev naročnika (potrditev veljavnosti ponudbe in roka plačila, ter podpis izjave o
poravnavi stroškov laboratorijske analize);
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
5. da ima priložene zahtevane vzorce in
laboratorijske analize;
6. da ima podpisan in žigosan vzorec
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
1. Cena – 60 točk
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Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manj glede na ponujeni predračun.
2. Ocena vzorca – 40 točk
Možne ocene vzorca:
1 – ustreza STO, odlična izdelava,
0,2 – ustreza STO, nekakovostna izdelava. Kriteriji za nekakovostno izdelavo so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
Oceno za vzorec se pomnoži s točkami
za vzorec in se tako dobi končno št. točk
za vzorec.
Kolikor da naročnik predložen vzorec artikla v analizo in se pokaže, da rezultati analize ne ustrezajo priloženi dokumentaciji, se
strošek analize zaračuna ponudniku.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno število točk kot vsoto
obeh ocenjevalnih meril.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 13. 3.
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 30/2006 – ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 13. 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: do eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 9. 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: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-54/2006-2
Ob-2471/06
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 32/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup obutve po sklopih:
1. sklop: škornji,
2. sklop: športna obutev.
Podrobnejša specifikacija v prilogi B
– podatki o sklopih in v razpisni dokumentaciji!
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica b.št., Ljubljana
Šentvid, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: škornji
2) Kratek opis: škornji vojaški (črni);
10.000 parov.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla
(par škornjev št. 42), ki mora ustrezati vsem
zahtevam STO, ki je priloga vzorca pogodbe
razpisne dokumentacije, sicer se ponudba
izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo (ne starejšo od enega leta) dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno s
STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo
napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
– I. dobava (2.000 parov) najkasneje v
60 koledarskih dnevih od podpisa pogodbe,
– II. dobava (3.000 parov) najkasneje do
14. 9. 2006,
– III. dobava (5.000 parov) najkasneje
do 15. 2. 2007.
Sklop št. 2: športna obutev
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2) Kratek opis: copati športni; 4.000
parov.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla
(par športnih copat št. 42), ki mora ustrezati
vsem zahtevam STO, ki je priloga vzorca
pogodbe razpisne dokumentacije, sicer se
ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo (ne starejšo od enega leta) dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno z
STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo
napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2.
točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
– I. dobava (2.000 parov) najkasneje v
60 koledarskih dnevih od podpisa pogodbe,
– II. dobava (2.000 parov) najkasneje do
15. 2. 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specifikacija v prilogi B – podatki o sklopih!
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zadnji rok dobave 15. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (če ponudba presega 30 mio SIT brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
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.
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 1%
od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV
(kolikor ponudba presega 30 mio SIT brez
DDV), 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 1% od vrednosti
pogodbe, brez DDV, z veljavnostjo vsaj še
30 dni čez trajanje pogodbe, kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta presegala vrednost 30 mio SIT brez DDV.
5. Da ima priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – v primeru, da ponudba
presega vrednost 50 mio SIT brez DDV).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih
zahtev naročnika (potrditev veljavnosti ponudbe in roka plačila, ter podpis izjave o
poravnavi stroškov laboratorijske analize);
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
5. da ima priložene zahtevane vzorce in
laboratorijske analize;
6. da ima podpisan in žigosan vzorec
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
1. Cena – 60 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manj glede na ponujeni predračun.
2. Ocena vzorca – 40 točk
Možne ocene vzorca za 1. sklop (škornji):
1 – ustreza STO, odlična izdelava,
0,2 – ustreza STO, nekakovostna izdelava. Kriteriji za nekakovostno izdelavo so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
Možne ocene vzorca za 2. sklop (športna
obutev):
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1 – ustreza STO, odlična izdelava,
0,6 – ustreza STO, nekakovostna izdelava,
0,2 – ustreza STO, nekakovostna izdelava.
Kriteriji za nekakovostno izdelavo so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Oceno za vzorec se pomnoži s točkami
za vzorec in se tako dobi končno št. točk
za vzorec.
Kolikor da naročnik predložen vzorec artikla v analizo in se pokaže, da rezultati analize ne ustrezajo priloženi dokumentaciji, se
strošek analize zaračuna ponudniku.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno število točk kot vsoto
obeh ocenjevalnih meril.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-54/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 13. 3.
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 32/2006 – ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 13. 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: do eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat 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: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-2473/06
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 upra-
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vo, kontaktna oseba: Alenka Smrekar, 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.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Sektor za javna naročila,
kontaktna oseba: Alenka Smrekar, 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, tajništvo Sektorja za
javna naročila/4. nadstropje, 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.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, glavna pisarna, 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.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 430-17/2006,
št. JN: 08/06 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme v Upravni enoti Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.12.10.00-5, dodatni predmeti:
30.19.10.00-4, 36.12.12.50-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža pisarniške in arhivske opreme
v Upravni enoti Celje – atrij in pritličje, štiri
nadstropja in mansarda.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od uvedbe v delo: 35 dni
za vgradno opremo v atriju in ostalo pisarniško opremo; 45 dni za arhivske regale na
tirnicah.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 4,000.000 SIT,
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. finančni zavarovanji za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo potrjeni znesek nakazal na transakcijski
račun izvajalca 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
6. ponudnik mora izkazati najmanj tri
kvalitetno in pravočasno opravljene dobave in montaže v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila, v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe, v znesku nad
20,000.000 SIT brez vključenega DDV;
7. ponudnik mora za dobavljeno opremo
nuditi 60 oziroma 24-mesečni garancijski
rok;
8. ponudnik mora izkazati, da vgrajena
iverica ustreza razredu E1 in da je vsa oprema izdelana iz takega materiala, ki ustreza
čim višjim požarno varstvenim standardom
in ne vsebuje škodljivih nevarnih snovi, ki bi
se sproščale po prostoru;
9. ponudnik mora izkazati, da delovni
stoli zagotavljajo za direktorske stole dodatno ergonomsko udobje, ostali pisarniški
stoli pa osnovno ergonomsko obliko.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
2. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem;
potrjen obrazec izjave ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. 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 države, kjer ima sedež oziroma
ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti
v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
5. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni
list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. seznam opravljenih del v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila,
z zneskom, datumom in nazivom končnega naročnika (priložen obrazec), vključno
z dokazilom v obliki potrdila – izjave (priložen obrazec), izdanega s strani končnega
naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
7. potrjen obrazec izjave ponudnika, da
za dobavljeno opremo nudi 60 oziroma 24mesečni garancijski rok;
8. potrjen obrazec izjave ponudnika,
da vgrajena iverica ustreza razredu E1
in da je vsa oprema izdelana iz takega
materiala, ki ustreza čim višjim požarno
varstvenim standardom in ne vsebuje škodljivih nevarnih snovi, ki bi se sproščale
po prostoru;
9. potrjen obrazec izjave ponudnika, da
delovni stoli zagotavljajo za direktorske stole
dodatno ergonomsko udobje, ostali pisarniški stoli pa osnovno ergonomsko obliko.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: št. zadeve:
430-17/2006, št. JN: 08/06 VV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška cesta
21, Ljubljana – sejna soba 4. 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: vprašanja v
pisni obliki na naslov naročnika s pripisom:
pojasnila – javni razpis (Dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme v Upravni
enoti Celje), št. zadeve: 430-17/2006, zap.
št. JN: 08/06 VV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-2613/06
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 družbene vede, kontaktna oseba: Sabina Otoničar, 01/58-05-110, 041/481-110, Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-51-10, faks 01/580-51-10, elektronska pošta: fdv.faculty@fdv.uni-lj.si, internetni
naslov: www.fdv.uni-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje sposobnosti za dobavo osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in čitalcev
ter drugega računalniškega materiala ter
programske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: osebni
računalniki, prenosni računalniki, monitorji,
tiskalniki, čitalci, druga računalniška oprema
in programska oprema – v skladu tehničnim
opisom, razvidnim v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 5.
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 6. 3. 2006, vsak
delovni dan do vključno dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb v tajništvu naročnika in na spletni strani naročnika www:
fdv.uni-lj.si.
Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 6. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede
Št. 3/2-1/2006
Ob-2618/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
šivalni material:
1. sklop: šivalni material – splošno,
2. sklop: šivalni material – za artroskopske posege rame,
3. sklop: šivalni material – za artroskopske posege splošno,
4. sklop: kožni spenjalniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra – lekarna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (potrdilo o vpisu v register dobaviteljev med. pripomočkov),
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudniku v preteklih petih letih ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z
njegovim poslovanjem,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, drug postopek katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ne vodi izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke ali druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so bile posledice
sodbe že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko – finančno sposoben,
– da ima CE certifikat in izjavo o skladnosti,
– da artikli iz 1. do 3. sklopa ustrezajo
zahtevam Ph Eur.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno (potrdilo o vpisu
v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
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kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izjava ponudnika, da v preteklih petih
letih ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– izjava ponudnika, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima 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: zadnji BON 1/P in
potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– CE certifikat in izjava o skladnosti,
– dokazilo, da ponujeni artikli iz 1. do 3.
sklopa ustrezajo zahtevam Ph Eur.
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: 9. 3. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 3. 2006 do 10. ure;
v pisarno javna naročila Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 3. 2006
ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Gradnje
Št. 260-4/05-18

Ob-2284/06

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu za obnovitvena dela
v lekarni in laboratoriju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 116-117 z dne 23. 12.
2005, Ob-35560/05, na podlagi in v skladu s četrtim odstavkom 25. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,102/00
in 02/04) naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer v delu:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: naročnik mora ponudbo prejeti do 22. 2. 2006 do 9. ure
v tajništvo uprave: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ul.
padlih borcev 13/A, 5290 Šempeter pri
Gorici.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo javno in se prične 22. 2. 2006
ob 11. uri na lokaciji naročnika: Splošna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bolnišnica “Dr. Franca Derganca Nova
Gorica”, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici v prostorih sejne
sobe upravne službe.
Naročnik bo skladno z določili 25. člena
ZJN-1A spremembo razpisne dokumentacije brezplačno posredoval tistim ponudnikom, ki so jo do današnjega dne že
prejeli.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-2343/06
Popravek
V javnem razpisu za izgradnjo kanalizacije Zgornji Brnik–Vovke–Cerklje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9/06 z dne
27. 1. 2006, Ob-1643/06, se popravita naslednji točki:
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vasi Zgornji Brnik–
Cerklje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del v dogovoru z investitorjem, konec del: junij 2007.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-1930/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Igor Petovar, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-002/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: adaptacija in prizidek podružnične
osnovne šole in vrtca Pristava pri Mestinju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pristava pri Mestinju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
popisa del (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter zunanja ureditev).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 17,000.000
SIT;
– izjavo banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti;
– izjavo zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in 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
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjeni s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, in sicer v roku 60 dni po potrditvi, ob
upoštevanju določil Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica je prenehanje poslovanja;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazila za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Dokazila za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada Republike Slovenije,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
2. Potrdilo sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb,
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, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen, izdano
s strani Ministrstva za pravosodje, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
Dokazilo: potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
2. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– odločba pristojnega organa, izdana
skladno s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, če tako
zahteva drug zakon, ki določa še posebne
pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Dokazila: za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
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– priglasitveni list začetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
3. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, za kar priloži naslednje
listine:
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– obrazca BON-1 in BON-2, iz katerih
so razvidni podatki in kazalniki za zadnjih
pet let in podatki o plačilni sposobnosti ter
finančni disciplini;
– mnenje oziroma izkaz poslovne banke,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, iz
katerega bo razvidna boniteta in plačilna disciplina ter sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih, kolikor ima ponudnik odprtih več
poslovnih računov in pri več poslovnih bankah, mora predložiti original potrdila za vsak
račun pri vsaki od poslovnih bank;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov zapadle do
dneva oddaje ponudbe.
Dokazila: za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
– podatki iz izkaza poslovnega izida in
bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki
se jih predloži DURS-u: priloži se lahko fotokopija, ki mora biti žigosana in podpisana
s strani pooblaščene osebe ponudnika za
podpis ponudbe;
– mnenje oziroma izkaz poslovne banke,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, iz
katerega bo razvidna boniteta in plačilna disciplina ter sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih; kolikor ima ponudnik odprtih več
poslovnih računov in pri več poslovnih bankah, mora predložiti original potrdila za vsak
račun pri vsaki od poslovnih bank;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov zapadle do
dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik izvedel v zadnjih petih
letih vsaj tri podobne objekte v vrednosti posameznega objekta najmanj 80 mio SIT;
– da ima ponudnikovo ključno osebje v
zadnjih petih letih izkušnje pri izvedbi treh
objektov, visokih gradenj;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
projekta vsaj 8 let delovnih izkušenj in je
vodil gradnje v zadnjih 5 letih na vsaj treh
objektih visokih gradenj.
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:
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan med 8. in 12. uro. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na
transakcijski račun: 01292-0100003930,
sklic na št. 00 7141 z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 3. 2006
ob 13. uri; v sejni sobi Občine Podčetrtek,
Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek.
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: 25. 1. 2006.
Občina Podčetrtek
Ob-1931/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Adelija
Franca, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-63-96, faks 05/627-32-14,
elektronska pošta: adelija.franca@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.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje rednega vzdrževanja občinskih
cest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50-500 CPA.
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. 4. 2006, konec 31. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazati sposobnost
za izvedbo javnega naročila skladno z 42.,
42.a in 46. členom ZJN-1-UPB1 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:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: predložitev poročila pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da nima negativnih referenc;
– da ima ustrezne reference in izpolnjuje
tehnične pogoje.
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. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01250-0100005794, s pripisom – plačilo
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 3. 2006, vključno
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 2. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2006
ob 13. uri; soba 106, Verdijeva 6, Koper.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-1954/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija drsnih vozišč v Republiki Sloveniji za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
I. sklop – Matavun–Ribnica,
II. sklop – Želodnik–Drtija, Domžale–Duplica in Zagorje–Litija,
III. sklop – Mokronog-Boštanj, Žlebič–
Kočevje, Podpeč–Rakitna in Rakitna–Cerknica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
I. sklop – Matavun–Ribnica,
II. sklop – Želodnik–Drtija, Domžale–Duplica in Zagorje–Litija,
III. sklop – Mokronog–Boštanj, Žlebič–
Kočevje, Podpeč–Rakitna in Rakitna–Cerknica.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Stran

756 /

Št.

11 / 3. 2. 2006

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
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seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika)
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2005 do 11.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2005
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 69,160.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 2. 2005.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Št. 430/06-414
Ob-2157/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40, faks
+386/2/581-16-10, elektronska pošta: dominika.vrbnjak @ljutomer.si, internetni naslov:
www.ljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni v Ljutomeru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Industrijska cona v Ljutomeru (za Sparom).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja in ureditev komunalne infrastrukture v
industrijski cona v Ljutomeru (cesta s pločniki, kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: gradnja
se financira iz sredstev naročnika, obračunske situacije bo naročnik poravnaval v 60
dneh od prejema.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem- potrdilo ministrstva za pravosodje,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu s
predpisi države – potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju 60dnevnih plačilnih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezne strokovni
kadre za izvedbo naročila – navedba imen,
izobrazbe in referenc strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi del ter razpoložljive
strojne in prevozne kapacitete,
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– reference – seznam podobnih del v
višini najmanj 100 mio SIT neto v zadnjih
petih letih,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– da ponudnik predloži fotokopijo pogodbe ali police o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. čl. ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 80 točk,
2. garancijski roki 15 točk,
3. reference 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693.
Priložiti je potrebno potrdilo DURS o davčnem zavezancu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 25. 4. 2006 od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom, če niso
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2006
ob 12. uri, sejna soba Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Občina Ljutomer
Ob-2168/06
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: Breda Kosec,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-30, faks 01/478-83-31, elektronska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni
naslov: http://www.mju.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
kontaktna oseba: Breda Kosec, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, elektron-

ska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni
naslov: http://www.mju.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, kontaktna
oseba: tajništvo sektorja za javna naročila,
Težaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-18-83, faks 01/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, glavna pisarna, tajništvo sektorja za javna naročila, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: http://www.mju.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zap. št. JN: 38/05 VV, Št.
Zadeve: 430-122/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalaterskih del za gradnjo policijske postaje
Metlika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Metlika.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalaterskih del za
gradnjo policijske postaje Metlika.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 7,000.000 SIT;
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
3. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;

Št.

11 / 3. 2. 2006 /

Stran

757

3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora izkazati, da ima letni
prihodek najmanj 1.500,000.000 SIT brez
DDV;
6. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
7. ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev;
8. ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
700,000.000 SIT z DDV;
9. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 47/04);
10. ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s
77. členom ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 47/04).
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika – za pravne osebe (gospodarske
družbe), oziroma fotokopija potrdila o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik);
2. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem in
potrjen obrazec izjave ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja; da poslovanje po-
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nudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi,
v kateri državi ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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;
2. obrazec BON-1/P ali bilanca uspeha
ali potrdilo banke, s katerim ponudnik izkaže,
da ima letni prihodek najmanj 1.500,000.000
SIT brez DDV.
3. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma od izdaje revizorskega poročila. Revizorsko poročilo ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje
ponudbe. Mnenje pooblaščenega revizorja
mora vsebovati tudi informacijo, da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po
kolektivni pogodbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora priložiti seznam opravljenih gradenj oziroma del – potrdilo končnega/ih naročnika/ov gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi
z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstni objekt – kot istovrstni objekt razpisanemu objektu ustreza objekt iz skupine
122 in 126 enotne klasifikacije vrst objektov
(CC-Si) iz Uredbe Vlade – Ur. l. RS, št.
33/03), z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih naročnika/ikov;
2. fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila – (GOI dela)
skladno s 33. členom ZGO-1 (Uradni list
RS, št. 47/04);
3. dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev za odgovornega vodjo del za zahtevne
objekte skladno s 77. členom ZGO-1UPB1;
fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici in strokovni življenjepis iz katerega so razvidne delovne izkušnje
osebja.
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. 56 z dne
10. 6. 2005, Ob-16104/05.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja ponudbena cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: zap. št. JN: 38/05
VV, št. zadeve: 430-122/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 3. 2006; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
– tajništvo sektorja za javna naročila.
Cena: 30.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 30.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 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 28. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006 ob
10. uri; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, Tržaška 21, 1000
Ljubljana – sejna soba sektorja za javna
naročila.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; EU sredstva – Schengenski vir.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-2174/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna oseba: Leon Grošelj, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IGL d.o.o., kontaktna oseba: Leon Grošelj, Ulica Božidarja Jakca 8,
6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/631-14-24
ali 041/822-317, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: leon.groselj@siol.net.
1.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper d.o.o. –
s.r.l., kontaktna oseba: Lilijana Lesjak, Ulica
15. maja št. 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-60-00, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: lilijana.lesjak@rvk-jp.si.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski
vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja št. 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: lilijana.lesjak@rvk-jp.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodovod, fekalna kanalizacija s čistilno
napravo za vas Rakitovec.
Predmet oddaje so izgradnja vodovodnega omrežja iz duktilnih cevi DN 150 mm
in DN 100 mm, Rezervoarja prostotornine
100 m3, fekalne kanalizacije iz GRP cevi
DN 200 mm in čistilne naprave kapacitete
120 PE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MO Koper, vas Rakitovec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet oddaje so izgradnja vodovodnega
omrežja iz duktilnih cevi DN 150 mm in DN
100 mm, rezervoarja prostotornine 100 m3,

fekalne kanalizacije iz GRP cevi DN 200 mm
in čistilne naprave kapacitete 120 PE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 170 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, predložijo jo vsi ponudniki v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
10% pogodbene vrednosti, predloži jo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, in sicer v višini 5%
pogodbene vrednosti. Bančno garancijo
predloži izvajalec del pred iztekom bančne
garancije za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih del, oziroma po dokončanju del
in ob uspešni primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– plačila se bodo izvršila 75 dni po potrditvi mesečne situacije za dela opravljena
v preteklem mesecu, po enotnih cenah ponudbe in dejansko izvedenih količinah ugotovljenih v gradbeni knjigi;
– plačilo izvedenih del na kanalizaciji se
bo izvajalo z odlogom, in sicer delno v letu
2007. (Ponudnik mora podpisati in žigosati
izjavo št. 5, ki je priložena 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: ponudnik mora predložiti vsa dokazila
in dokumente ter izpolniti vse pogoje v skladu z 42. in 42.a členom ZJN-1A, oziroma
mora predložiti vsa dokazila in dokumente
in izpolniti pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, da bo ponudba pravilna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija dokazila o finančni in poslovni
sposobnosti (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne
obrtnike; BON1 in BON2, ki nista starejša od
30 dni za pravne osebe);
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev – ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da razpolaga najmanj s 50% lastnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo gradbenih del (ponudnik mora
podpisati in žigosati izjavo št. 4, ki je priložena razpisni dokumentaciji ter priložiti v izjavi
zahtevani seznam).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGO.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006.
Cena: 50.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na investitorjev transakcijski račun 10100 – 0000055382 pri Banki
Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: do 6. 7. 2006 ali 4 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 12.15; Rižanski vodovod Koper d.o.o.
– s.r.l., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper
(soba št. 113).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
Ob-2176/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o.,
kontaktna oseba: Darijo Ilić, Šalovci 162,
9204 Šalovci, Slovenija, tel. 02/559-80-57,
faks 02/559-80-54, elektronska pošta: darioilic@yahoo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovodnega omrežja v vasi
Markovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vas Markovci.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovodnega omrežja (12.270 m) in
objektov: prečrpališče 1, vodohran 50 m³.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec 15. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1,000.000 SIT;
– uspešen ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
obveznosti;
– ob primopredaji objekta mora izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo za
brezhibno delovanje v višini 10% vrednosti
posla, za katerega se daje.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni od dne, ko nadzorni inženir potrdi
situacijo, zadnjih 20% vrednosti po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje, da je ponudnik registriran;
2. potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila. Dokazila ne
smejo biti starejša od 120 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev – ne
starejše od 3 mesecev,
– kopija dokazila o finančni in poslovni
sposobnosti (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta, BON 1 in BON
2, ki nista starejša od 30 dni).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčna lista, potrjeno s strani investitorjev,
– seznam podizvajalcev,
– razpoložljiva tehnična oprema,
– vodstveni kader gradbišča z referencami.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 3. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun št.
02492-0254820945; namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – izgradnja vodovoda Markovci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 13. uri; Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o., Šalovci 162, 9204 Šalovci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darijo Ilić, tel.
02/559-80-57.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Javno komunalno podjetje
Šalovci d.o.o.
Ob-2344/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka JN: 63/05 VV;
številka zadeve: 430-388/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba antenskih drogov na 24. MPOP
s predhodno izdelavo projektne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
antenskih drogov na 24. MPOP s predhodno
izdelavo projektne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema situacije oziroma računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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;
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2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. odgovorni vodja del mora izpolnjevati
zakonske pogoje;
6. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost skladno s 33. členom ZGO-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04) za predmet javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, fizične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
2. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. fotokopija ustrezne listine izdane s
strani ustrezne poklicne zbornice;
2. fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila.
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 9. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 3. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 3. 2006
ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
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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:
da; EU sredstva – Schengenski vir.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-2632/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 3531-13/2005-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vseh vrst električnih in strojnih
instalacij za objekt nove Pediatrične klinike Kliničnega centra Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
objekt nove Pediatrične klinike, Bohoričeva
in Korytkova ulica, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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: izvedba
vseh vrst električnih in strojnih instalacij za
objekt nove Pediatrične klinike Kliničnega
centra Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila, začetek 26. 4. 2006 in/ali konec 26. 1.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen ZJN-1-UPB1, prvi odstavek,
točki 1. in 3. ter četrti odstavek točki 1. in 2.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen ZJN-1UPB1, prvi odstavek, točka 1:
– letno poročilo za zadnja 3 leta z revizorjevim poročilom, če je ponudnik zavezan
k revidiranju (lahko predloženo v kopiji) ter
izjava ponudnika, da je oziroma da ni zavezan k revidiranju. Naročnik si pridržuje
pravico, da lahko pri bonitetni firmi Dun &

Bradstreet naroči izdelavo bonitete ponudnika. V primeru, da bo bonitetna ocena slabša
kot 3, bo naročnik spoznal ponudnika za
nesposobnega,
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred; z izjavo banke,
da bo ponudniku v primeru, če bo izbran za
izvedbo javnega naročila, predvidoma brez
zadržkov, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla,
– izkaz sposobnosti ponudnika na podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99, 64/01).
a) Izjava – zaveza ponudnika.
b) Poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen ZJN-1- UPB1, drugi
odstavek, 2. točka: a):
a) v seznamu morajo biti navedena:
– eno ali več zaključenih instalacijskih
del v zadnjih petih letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb katerih
skupna vrednost je najmanj v vrednosti ponujenih del izvedenih na zahtevnih objektih.
Potrdilo: za vsako v seznamu navedeno izvedeno delo ponudnik predloži potrdilo kupca oziroma izjavo v skladu z ZJN-1UPB1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za: izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: številka obvestila v Uradnem listu RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34367/05 in v Uradnem glasilu EU z dne
6. 12. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 3. 2006 od
ponedeljka do petka v delovnih dnevih, od
9. do 12. ure na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 2006 ali 52 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3. 2006
ob 13. uri, velika sejna dvorana, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 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: 31. 1. 2006.
Ministrstvo za zdravje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2633/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marko Cigale, Arkova 43, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/373-49-22, faks 05/374-39-34, elektronska pošta: rudnik.idrija@s5.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev prehodnega oddelka j. Borba med IX. in III. obzorjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rudnik živega srebra
Idrija – jašek Borba.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev prehodnega oddelka jaška Borba med IX. (kota+116,00 m) in III. obz.
(kota+215,00 m).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006, konec 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo za
1. 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 plačeval izvršena dela na osnovi
začasnih in končne situacije v roku 30 dni
od potrditve situacije s strani nadzornega
oprgana investitorja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: na javnem razpisu lahko
sodelujejo le izvajalci, ki so usposobljeni in
registrirani za dela v rudnikih in imajo za to
ustrezne kadre.
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 rudarsko dejavnost pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež,
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kazenskega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi dr-
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žave v kateri ima sedež. Ponudnik, ki ima
sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v Republiki Sloveniji,
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje rudarskih del in usposobljen kader za izvajanje
del v rudniških jaških.
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:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. tabela struktura cene,
2. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
3. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
4. seznam podpisanih pogodb za podobna dela v zadnjih dveh letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR št. 04752-0000325485, s pripisom Ureditev j. Borba.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 2. 2006
ob 10.30; Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Bazoviška 2, Idrija (pisarna
direktorja).
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: Ivan Jurjavčič, univ. dipl. inž. rud., RŽS Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, tel.
05/37-43-920.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.

Storitve
Št. 20/2006

Ob-2134/06

Zavrnitev vseh ponudb
V zvezi z javnim naročilom za izvedbo
prevoza varovancev z oznako »JR-01/2005S, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106
z dne 25. 11. 2005«, Ob-31911/05, naročnik Varstveno delovni center INCE skladno
s 76. in 77. členom ZJN-1 zavrača vse
prejete ponudbe. V primeru novega postopka bo ta objavljen v skladu z veljavno
zakonodajo.
Varstveno delovni center INCE
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Ob-1753/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Polona Demšar Mitrovič, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-87-400,
faks 01/47-87-010, elektronska pošta: polona.demsar-mitrovic@gov.si, internetni naslov: http://www.sigov.si/mop/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 11.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 512-01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektno vodenje, administrativni in finančni management projekta R. A. V. E.
Space
Administrativni management projekta
R.A.V.E. Space obsega koordiniranje in
nadzor nad izvajanjem nalog iz vsebinskega
dela projekta R.A.V.E. Space v naslednjem
obsegu:
– svetovanje in pravočasno informiranje naročnika v zvezi z administrativnimi
nalogami, ki jih ima kot vodilni partner po
Pogodbi o subvencioniranju med Republiko
Italijo, Ministrstvom za infrastrukturo in promet – Upravnim odborom (MA) programa
INTERREG IIIB CADSES in Ministrstvom
za okolje in prostor;
– korespondenca in sodelovanje s Skupnim tehničničnim sekretariatom (JTS) projekta R.A.V.E. Space in z Upravnim odborom
(MA) programa INTERREG IIIB CADSES;
– koordiniranje aktivnosti projektnih partnerjev projekta R.A.V.E. Space (projektni
partnerji) in aktivnosti med projektnimi partnerji v skladu s Consortium agreement;
– monitoring in vrednotenje aktivnosti
projektnih partnerjev;
– zbiranje in kompletiranje poročil o
opravljenih aktivnostih posameznih projektnih partnerjev;
– priprava poročil projektnih partnerjev
za celoten projekt R.A.V.E. Space v predpisanem formatu (Reporting Tool);
– združevanje poročil projektnih partnerjev v skupna periodična poročila o opravljenih aktivnostih (Progress Report) v sklopu
projekta R.A.V.E. Space;
– tiskanje, razmnoževanje in pošiljanje
poročil ter priprava potrjenih poročil za objavo na spletnih straneh;
– zbiranje gradiv v zvezi in za potrebe
projekta R.A.V.E. Space (metodologije, strategije, navodila);
– kontrola kakovosti, lektoriranje, poenotenje oblike in priprava gradiv iz prejšnje
alinee za tisk (PDF-format).
Finančni management projekta R.A.V.E.
Space obsega koordiniranje, spremljanje in
usmerjanje projektnih partnerjev pri finančnih zadevah, spremljanja nastalih stroškov
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in priprava ustreznih finančnih poročil v naslednjem obsegu:
– svetovanje in pravočasno informiranje
naročnika v zvezi s finančnimi nalogami, ki
jih ima kot vodilni partner po Pogodbi o subvencioniranju med Republiko Italijo, Ministrstvom za infrastrukturo in promet – Upravnim odborom (MA) programa INTERREG
IIIB CADSES in Ministrstvom za okolje in
prostor, prot. n. 3578 z dne 14. 10. 2005;
– koordiniranje aktivnosti projektnih partnerjev za pripravo finančnih poročil;
– pomoč projektnim partnerjem pri pridobivanju potrdila o izdatkih na prvostopenjski
kontroli;
– spremljanje nastalih stroškov;
– zbiranje potrjenih finančnih poročil o
izdatkih;
– kompletiranje potrjenih finančnih poročil o izdatkih;
– formatiranje in poenotenje oblike;
– priprava zahtevkov za prejem periodičnih plačil;
– vodenje evidence o razporejanju sredstev med partnerji;
– priprava dokumentacije za certificiranje stroškov vodilnega partnerja na prvostopenjski kontroli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za okolje
in prostor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.14.10.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.14.12.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 86501 do 86509 in
86502.
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. 4. 2006, konec 20. 3.
2008.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Če ponudnik te priloge
ne bo predložil bo naročnik štel, da je s
podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da
ga za opravljanje predmetne dejavnosti ne
potrebuje;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. Šteje se, da ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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ponudnik ima na razpolago (prijavi) kadre z najmanj naslednjimi znanji:
1) ključni strokovnjak 1 – projektni
vodja:
– univerzitetna diploma tehnične ali ekonomske smeri,
– aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika – pisno in govorno,
– 5 let delovnih izkušenj pri projektnem
vodenju,
– poznavanje problematike koordiniranja
in administrativnega managementa pri projektih iz programa INTERREG III B CADSES,
– sodelovanje pri pripravi prijavne dokumentacije za razpis 1 projekta iz programa
INTERREG III B CADSES v zadnjih 5 letih.
2) Ključni strokovnjak 2 – konzultant finančnega managementa:
– univerzitetna diploma ekonomske
smeri,
– aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika – pisno in govorno,
– 5 let delovnih izkušenj na področju računovodstva in financ,
– 5 let delovnih izkušenj na področju revizij računovodskih izkazov (revizor),
– poznavanje problematike finančnega
managementa pri projektih iz programa INTERREG III B CADSES,
– sodelovanje pri administrativnem managementu na vsaj enem projektu iz programa INTERREG III B CADSES v zadnjih
5 letih.
3) Ključni strokovnjak 3 – konzultant
administrativnega in finančnega managementa
– univerzitetna diploma,
– 5 let delovnih izkušenj pri projektnem
vodenju,
– trenutno aktivno sodelovanje kot administrativni in finančni konzultant pri najmanj
enem projektu iz programa INTERREG IIIB
CADSES,
– sodelovanje kot administrativni in finančni konzultant pri najmanj enem dokončanem projektu iz programa INTERREG IIIB
CADSES v zadnjih 5 letih,
– poznavanje problematike izvajanja administrativnega in finančnega management
pri projektih iz programa INTERREG III B
CADSES.
4) Ključni strokovnjak 4 – konzultant
administrativnega in finančnega managementa
– univerzitetna diploma,
– 5 let delovnih izkušenj pri projektnem
vodenju,
– sodelovanje kot administrativni in finančni konzultant pri najmanj enem uspešno dokončanem projektu iz programa INTERREG IIIB CADSES v zadnjih 5 letih,
– poznavanje problematike izvajanja administrativnega in finančnega managementa pri projektih iz programa INTERREG III
B CADSES.
Dokazi o izpolnjevanju pogojev so razvidni iz obrazca A-11.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 512-01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2006.
Pogoji
in
način
plačila:
http://www.gov.si/upr/ ali pisna zahteva na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (s pripisom zahteva za razpisno dokumentacijo 512-01/2005 – Polona Demšar
– Mitrovič) e-mail: polona.demsar-mitrovic@gov.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21,
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: da; Program ESPON, ki je namenjen
vzpostavitvi omrežja za opazovanje prostorskega razvoja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 1. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-1877/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Marija Tadeja Ježek, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-45,
elektronska pošta: marija.jezek@kamnik.si.
internetni naslov: www.kamnik.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) Opis: izdelava strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine
Kamnik.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12. storitve urbanističnega
planiranja in krajinske arhitekturne storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strategije prostorskega razvoja in
prostorskega reda Občine Kamnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kamnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12. storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 3.
2006.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v več fazah, glede na opravljeno delo
in razpoložljiva sredstva, ki jih bo naročnik
zagotovil za posamezno proračunsko leto,
na osnovi izstavljenega računa, ki ga bo
naročnik poravnal v 60 dneh od datuma
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu;
– da ima ponudnik ustrezno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni pričet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da je ponudnik finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da imajo kadri, ki bodo izvajali javno
naročilo, ustrezno izobrazbo,
– da je ponudnik izvedel v zadnjih petih
letih najmanj 3 prostorske plane občine in
najmanj 5 prostorsko izvedbenih aktov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o urejanju prostora in Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil
naslednja merila:
– cena – 60% = 60 točk,
– reference – 38% = 38 točk,
– druge ugodnosti – 2% = 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 7. 3. 2006, do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 3. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006
ob 10. uri, sejna soba št. 17, pritličje Občine
Kamnik, Glavni trg 24.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 1. 2006.
Občina Kamnik
Ob-1879/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 7A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5-2006/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dostop do interneta – Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija: uprava Pošte
Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
83 fotokopirnih strojev za pošte po Sloveniji
za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 21. 5.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
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– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
TP 1 Ponujene storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika, ponudnik mora priložiti izjavo o
izpolnjevanju tehničnih zahtev – v kateri
se mora materialno in kazensko obvezati,
da storitve popolnoma ustrezajo tehničnim
zahtevam.
TP 2 Kolikor je ponudnik na področju, ki
je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le-to dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status.
TP 3 Ponudnik mora imeti vsaj eno neodvisno povezavo do tujih internet ponudnikov
kapacitete 1,2 Gb/s.
TP 4 Ponudnik mora biti registriran za
ponujanje, opravljanje, prodajo in vzdrževanje dostopa do interneta.
TP 5 Ponudnik mora imeti zaposlene
vsaj tri strokovnjake, specializirane za upravljanje s komunikacijskim omrežjem.
TP 6 Ponudnik mora zagotavljati stalno
dežurno službo za odpravljanje napak na
delovanju omrežja. Tako mora organizirati
dežurno službo ter naročniku sporočiti dežurno telefonsko številko, na katero bo naročnik lahko prijavil vse morebitne napake
pri delovanju povezave do interneta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5-2006/JNS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006 ob 12.
uri.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov pošljete po faksu 02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: do 21. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006 ob
11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
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10, 2000 Maribor – 3. nadstropje, nabavna
služba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-1884/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43000-3/2006-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reprodukcijsko kartografske storitve za
potrebe Geodetske uprave Republike
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.12.00-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 22.25.10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine reprodukcijsko kartografskih storitev
so navedene v obrazcu za izdelavo predračuna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje resnosti ponudbe, če je ponudbena cena višja od 5,000.000 SIT; zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bianco menice
s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v
višini 5% od ponujene cene za razpisane
naloge.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok, plačila samo v slovenskih
tolarjih (SIT).
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:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodne-
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ga registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, 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;
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. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni.
5. Potrdilo, da je ponudnik 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.
Ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
6. Podatki o ekonomsko – finančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za leto 2004
in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za
odmero dohodnine za leto 2004. Ponudniki,
ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne
morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz bilance uspeha
in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi
pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske
račune, da le ti v preteklih 6 mesecih niso bili
blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko – finančno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Pogoj, da bo ponudnikom priznana ekonomsko – finančna sposobnost je, da v preteklih
6 mesecih pred objavo javnega razpisa niso
imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
7. Opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela, ter testne primere, ki so
predvideni v pogojih za izvedbo reprodukcijsko kartografskih storitev.
8. Izpolnjen obrazec – OBR 24 (Izjava o
tehnični usposobljenosti).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodne-

ga registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, 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;
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. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni.
5. Potrdilo, da je ponudnik 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.
Ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o ekonomsko – finančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za leto 2004
in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za
odmero dohodnine za leto 2004. Ponudniki,
ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne
morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz bilance uspeha
in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi
pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske
račune, da le ti v preteklih 6 mesecih niso bili
blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko – finančno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Pogoj, da bo ponudnikom priznana ekonomsko – finančna sposobnost je, da v preteklih
6 mesecih pred objavo javnega razpisa niso
imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela, ter testne primere, ki so
predvideni v pogojih za izvedbo reprodukcijsko kartografskih storitev.
2. Izpolnjen obrazec – OBR 24 (Izjava o
tehnični usposobljenosti).
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,
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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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena (70),
2. izvedbeni rok (30).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija brez prilog (tekstualni del)
je dostopna na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije
(www.gu.gov.si) v rubriki Informacije javnega značaja/Javna naročila. Za pridobitev
celotne razpisne dokumentacije (tekstualni
del in priloge) pa je potrebno na podračun
EZR št. 01100-8450002549, model: 18, sklic
na št.: 25127-7130007-99000005, nakazati
2.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2006
ob 12. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
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: 25. 1. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-2127/06
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 074/2005-E-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
inženiring in gradbeni nadzor za nadomestno gradnjo Komenskega.

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:
74.23.00.00-00.
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: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 5. 2006 v višini 3,000.000 SIT.
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
074/2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
– v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci – pogodba ponudnika s podizvajalci;
– v primeru skupne ponudbe – pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
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 074/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
074/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 074/2005.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 6. 2. 2006 do
14. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna. Tehnična dokumentacija, prav tako brezplačna, pa bo na voljo
po enodnevni predhodni najavi na naslovu,
navedenem v točki I.1) te objave.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu (1)/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. 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 pred-
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meta plačila (RTV 074/2005-E-ODP/S) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 10.30, velika 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: 27. 1. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 89/2006
Ob-2131/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni holding Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Kovič, Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-08-21, faks 01/474-08-11, elektronska pošta: alenka.kovic@jh-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 09.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01-2006-OP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev revidiranja računovodskih izkazov Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.
in povezanih javnih podjetij za leto 2006,
ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih
strokovnih mnenj za obdobje januar september 2006 za Javni holding Ljubljana, d.o.o., in povezana javna podjetja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na sedežu Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., ter na sedežih povezanih javnih podjetij.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 5. 2007.
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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o revidiranju (ZRev-1; Ur. l. RS, št. 11/01).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(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: 2. 3. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik med 8. in 12. uro v tajništvu Javnega
holdinga Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova ul.
1, Ljubljana.
Znesek 10.000 SIT (DDV je že vključen)
je potrebno nakazati na transkacijski račun
Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., št. TRR
02924-0012614747 pri NLB d.d.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije mora predložiti potrdilo o plačilu in
posredovati naslednje podatke: naziv, sedež
in ID št. za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom ponudnika za zastopanje na javnem odpiranju ponudb, ki ga
predložijo strokovni komisiji pred javnim odpiranjem ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2006
ob 13. uri, na sedežu Javnega Holdinga
Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova ulica 1, 1000
Ljubljana, II. nadstropje, 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: 26. 1. 2006.
Javni holding Ljubljana, d.o.o.
Ob-2132/06
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: Staša Javornik, Trubarjeva
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/24-41-400, faks +386/1/24-41-447,
elektronska pošta: info@ivz-rs.si, internetni
naslov: www.ivzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi zdravil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.12.21.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: povprečno 5 vozil dnevno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
300.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
2,000.000 SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa;
2. ponudnik ima dovoljenja za prevoz
blaga v cestnem prometu;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik ni podal neresničnih podatkov v bistvenih elementih ponudbe, ki bi
lahko vplivali na naročnikovo odločitev;
5. ponudnik je ekonomsko in finančno
sposoben za izvajanje predvidenega posla
za predvideno obdobje;
6. ponudnik ima v posesti najmanj 5
ustrezno opremljenih vozil za prevoze zdravil, razpoložljivih najmanj 10 ur vsak delovni
dan, od katerih morata imeti najmanj 2 vozili
izolirano transportno komoro prostornine od
3 do 5 m3 in najmanj 3 vozila izolirano transportno komoro prostornine od 5 do 12 m3,
pri čemer nobeno vozilo v času oddaje ponudbe ne sme biti starejše od 8 let;
7. vsa vozila morajo imeti v transportnih
komorah vgrajene hladilne in grelne naprave, ki omogočajo nastavitev stalne temperature med +2 do +8 stopinj Celzija ter
vgrajene od pooblaščene ustanove umerjene merilnike in zapisovalce temperature,
ki omogočajo merjenje temperature v intervalih največ 10 minut in dnevno izpisovanje
izmerjenih temperatur;
8. ponudnik mora imeti zaposlene najmanj 4 redno zaposlene voznike z ustreznimi vozniškimi dovoljenji;
9. eno od ponujenih vozil z voznikom
mora biti na razpolago za naročnika 24 ur/7
dni na teden z odzivnim časom 1 ure in nadomestitvijo z drugim ustreznim vozilom v
roku 4 ur za primer izpada;
10. ponudnik je v zadnjem letu vršil prevoze zdravil ali hrane v obsegu vsaj 10.000
km letno;
11. v primeru skupne ponudbe mora ponudnik predložiti ustrezno partnersko pogodbo; pogoji od točke 5 naprej se v tem
primeru upoštevajo kumulativno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– licence za prevoze blaga v cestnem
prometu za firmo in vsa ponujena vozila,
izdane s strani gospodarske ali obrtne zbornice ali enakovredno potrdilo za tuje pravne
osebe;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vpis v obrazcu
A-4, točka 1.3 Ekonomsko in finančno stanje, po potrebi tudi bilanca in BON obrazec
ali letno finančno poročilo za tuje pravne
osebe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– prometno dovoljenje za vsako posamezno vozilo – tehnični podatki o vozilih
– homologacija za vsa predelana vozila;
– dokazi o stalni posesti vozil, ki niso v
lasti ponudnika, za tekoče leto in naslednji
2 leti;
– izkazi o posesti ustreznih merilnih naprav – certifikati o skladnosti in umerjenosti
merilnih naprav – vzorčni izpisi;
– opravljene meritve med prevozom v
letu 2005 za vsako napravo, ki morajo vsebovati datum izpisa, časovne intervale in
izmerjeno temperaturo;
– izkazi o zaposlitvi – vozniška dovoljenja;
– izjava ponudnika, da zagotavlja ustrezno vozilo in voznika v zahtevanem režimu
vpis v obrazcu A-4, točka 1.6 Reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 900-037-3/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika: 01100-6030926242.
Dokumentacija je brezplačno dostopna
na: http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 9.30; Inštitut za varovanje zdravja RS,
Trubarjeva cesta 2, 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.4) Dodatne informacije: z dnem začetka postopka oddaje tega javnega naročila prenehajo veljati vsi postopki, ki so bili
začeti s strani naročnika in se nanašajo na
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isti ali podoben posel, kot je predmet tega
javnega naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2006.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-2175/06
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.
+386/5/664-61-00, faks +386/5/627-16-02,
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: Majda Đorović-Sabadin, Verdijeva 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/664-62-56,
faks +386/5/627-10-21, elektronska pošta:
majda.dorovic@koper.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, v času uradnih ur, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel.
+386/5/664-61-00.
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: 25.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dnevni razvoz kosil na dom v Mestni občini Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Mestne občine Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak; glavni predmet:
55.52.11.00 – 9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPC 93323; NACE
88.10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dnevno
je potrebno razvoziti povprečno 120 kosil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma 1. 4. 2006
do 31. 3. 2007. Pogodba se sklene za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja v
skladu z 2. točko 97. člena ZJN-1.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
1. 4. 2006 in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, z veljavnostjo do 1. 4.
2007, ki jo izbrani ponudnik predloži ob sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– storitev se financira iz sredstev uporabnikov (ca. 40%) in iz sredstev naročnika
(ca. 60%);
– naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno. Izvajalec bo naročniku in
uporabnikom do 5. dne v mesecu izstavil
račune za razvoz kosil za pretekli mesec
(na podlagi dejanskega števila dostavljenih
kosil). Naročnik bo račun poravnal 30. dan
po prejemu računa, skladno s predpisi o
izvrševanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih

zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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
nekatere 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov in prispevkov,
– bilanca uspeha za leto 2004 ali BON 1
za isto leto, BON 2 ali BON 3 ali druga dokazila skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis vozil in navedba oseb, ki bodo
vključene 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.2) Merila za oddajo: naročnik bo izbral
ponudbo na podlagi najnižje končne cene
dnevnega razvoza kosil (120 kosil).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 410-34/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: do 1. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 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: 27. 1. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-2290/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Simon Figar,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-26-24, faks 01/251-23-12, elek-
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tronska pošta: simon.figar@gov.si, internetni naslov: www.uvi.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SODJ 04/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tisk sedmih publikacij v okviru kampanje v podporo strategiji razvoja Slovenije
in reformam.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 88442.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naklade
posameznih izvodov so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT z veljavnostjo
90 dni od roka za oddajo ponudb;
– izbrani ponudnik bo moral predložiti
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za dobo izvedbe posla za čas
trajanja pogodbe v višini 10% pogodbene
vrednosti z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega
računa za posamezno publikacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v zadnjih treh letih (2003,
2004, 2005) natisnil in dobavil poljubnim
naročnikom skupno vsaj 1.000.000 barvnih
obrazcev (3/0) vsaj formata A4.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ad 1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
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– Ad 2. izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence. Če ponudnik takega
dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da je s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ga za opravljanje predmetne dejavnosti glede na veljavno zakonodajo ne
potrebuje;
– Ad 3. potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: Ad 4. razvidno iz obrazca A-4
Prijava 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SODJ 04/2006.
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 na voljo na internetnem naslovu http://www.uvi.si (katalog informacij
javnega značaja, točka 2.g).
Druga možnost pridobitve: Urad Vlade
RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana (tajništvo).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 2. 2006 do 12.
ure; Urad Vlade RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (tajništvo).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2006
ob 13. uri; Urad Vlade RS za informiranje,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zahtevke
za dodatna pojasnila je mogoče izključno
zastavljati preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na naslovu
www.praetor.si (področje vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-2296/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Tomaž Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-350, faks
03/56-44-041, elektronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-06/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Hrast
nik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 1. april – 30. oktober 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene cene.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena/ponudbena cena 70%
(70%);
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– usposobljenost ponudnika (30%).
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: 430-06/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: način plačila na
račun št.: 01234-0100018218, proračun Občine Hrastnik, sklic na 741990.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 11. uri; Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Občina Hrastnik
Ob-2305/06
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) 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: 14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 05/06 VV; šifra
zadeve: 430-381/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev varovanja oseb in premoženja v objektih po sklopih za potrebe
državnih organov v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: Upravni center Tržaška
21, Tržaška 19a in Langusova 4.
3) Obseg ali količina: skupno 71.580 ur
v predvidenem obdobju od 1. 4. 2006 do
31. 3. 2008.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, dopolnilni besednjak, glavni predmet: 74.61.30.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: objekti državnih organov
na lokacijah Cankarjeva 5, Parmova 33, Župančičeva 6, Jesenkova 3, Gregorčičeva 27
in Beethovnova 11.
3) Obseg ali količina: skupno 60.040 ur
v predvidenem obdobju od 1. 4. 2006 do
31. 3. 2008.
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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: izvajanje storitev varovanja oseb in premoženja
v objektih po sklopih za potrebe državnih
organov v Ljubljani za predvideno obdobje
od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT za vsak posamezni
sklop ter izjava banke, da mu bo v primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema posameznega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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 poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter navodili iz razpisne
dokumentacije;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
3. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
6. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
7. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
8. ponudnik mora imeti skladno s 37. členom Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l.
RS, št. 126/03) zavarovano poklicno odgovornost;
9. ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma izdaje revizorskega poročila; prav tako mora po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da ima

poravnane svoje obveznosti do zaposlenih
v skladu s kolektivno pogodbo in Zakonom
o delovnih razmerjih;
10. ponudnik ne sme imeti izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa;
11. ponudnik mora zagotoviti 15-minut
ni odzivni čas mobilne ekipe od prejema
intervencijskega klica/signala v varnostno
nadzorni center;
12. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel tri istovrstne storitve – v posamični
vrednosti posla najmanj 50,000.000 SIT z
vključenim DDV letno;
13. ponudnik mora zagotoviti povezavo
– priklop alarmnega signala lokacij oziroma
objektov na organiziran varnostno-nadzorni
center;
14. ponudnik mora na varovanih objektih
izkazati evidentiranje obhodov varnostnika;
15. ponudnik mora predstavnikom naročnika ali po naročnikovem pooblastilu
pristojnemu organu države, kjer ima ponudnik svoj sedež zagotoviti ogled in preveritev varnostno-nadzornega centra in stalne dežurne službe ponudnika za odpravo
napak;
16. ponudnik mora imeti zaposlenih minimalno število varnostnikov za izvajanje storitev, in sicer 20 ali več varnostnikov za sklop
1 ter 17 ali več varnostnikov za sklop 2;
17. ponudnik mora za izvajanje storitev
po posameznem sklopu zagotavljati varnostnike, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.
(Opomba: Ponudnik bo v primeru, če mu
bo dodeljeno predmetno javno naročilo, za
vsako spremembo osebja naročniku moral
posredovati ustrezne podatke.)
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da posluje v skladu
z veljavnimi predpisi;
2. pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, fizične osebe: Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije,
izdano s strani pristojnega organa;
3. licence po Zakonu o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03), in sicer za varovanja oseb, za varovanje premoženja ter za
upravljanje z varnostno-nadzornim centrom
ali namesto slednje fotokopija pogodbe o
najemu VNC pri subjektu, ki s takšno licenco
razpolaga;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, izdano za ponudnikove vodstvene delavce;
6. potrdila izpiska iz sodne ali druge enakovredne evidence;
7. potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS;
8. fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
9. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje
ponudbe; prav tako mora mnenje potrjevati,
da so obveznosti do zaposlenih v skladu s
kolektivno pogodbo in Zakonom o delovnih
razmerjih do datuma izdaje revizorskega poročila poravnane;
10. obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
11. potrjen obrazec izjave o zagotovitvi
odzivnega časa;
12. seznam treh izvedenih istovrstnih
storitev vključno s tremi originalno potrjenimi izjavami – potrdili referenc na obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki morajo potrjevati
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
13. potrjen obrazec izjave o zagotovitvi
povezave alarmnega signala lokacij na dežurni varnostno-nadzorni center;
14. potrjen obrazec izjave o evidentiranju
obhodov;
15. ponudnik bo moral na pisni poziv naročnika v času pregleda ponudb omogočiti
ogled;
16. potrdilo Ministrstva za notranje zadeve o številu zaposlenih oseb iz 19. do 23.
člena Zakona o zasebnem varovanju;
17. seznam minimalno zahtevanega
števila varnostnikov s fotokopijami njihovih
službenih izkaznic.
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).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 2006/S 13-014545 z dne
20. 1. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2006
ob 9.30, Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
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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:
možnost enkratnega podaljšanja za 12 mesecev. V skladu z določili 97. člena ZJN-1
naročnik lahko odda javno naročilo storitev
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave izvajalcu, kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre za nove storitve, ki so
ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti
izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje
naročilo, vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem
razpisu in da od sklenitve prve pogodbe še
niso pretekla tri leta
VI.4) Dodatne informacije: naročnik organizira ogled objektov zainteresiranim ponudnikom po terminskem planu iz razpisne
dokumentacije. Vsa vprašanja v pisni obliki
posredovati na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-2308/06
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) 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: 14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN: 01/06 VV; šifra zadeve:
430-382/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev upravljanja, obratovanja
in vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih
sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž na objektih po sklopih za
potrebe državnih organov v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.33.22.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.33.22.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: Kompleks Mladika, Prešernova 25 in Šubičeva 11.
3) Obseg ali količina: izvajanje storitev
upravljanja, obratovanja in vzdrževanja
objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž na
objektih v predvidenem obdobju od 1. 4.
2006 do 31. 3. 2008.
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Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.33.22.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: Upravni center Tržaška
21, Tržaška 19a in Langusova 4.
3) Obseg ali količina: izvajanje storitev
upravljanja, obratovanja in vzdrževanja
objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž na
objektih v predvidenem obdobju od 1. 4.
2006 do 31. 3. 2008.
Sklop št. 3
1) Nomenklatura
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.33.22.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: objekt PTC Ledina, Kotnikova 5.
3) Obseg ali količina: izvajanje storitev
upravljanja, obratovanja in vzdrževanja
objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž na
objektih v predvidenem obdobju od 1. 4.
2006 do 31. 3. 2008.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih sistemov
in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih
prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž
na objektih po sklopih za potrebe državnih
organov v Ljubljani za predvideno obdobje
od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT za sklop 1, 3,000.000
SIT za sklop 2 in 2,000.000 SIT za sklop 3
ter izjava banke, da mu bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema posameznega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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 poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter navodili iz razpisne
dokumentacije;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
3. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v

zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
6. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
7. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
8. ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma izdaje revizorskega poročila;
9. ponudnik ne sme imeti izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa;
10. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel tri istovrstne storitve – v posamični
vrednosti posla najmanj 20,000.000 SIT z
vključenim DDV letno;
11. ponudnik mora za izvajanje storitev
po posameznem sklopu zagotavljati zagotavljati najmanj dva delavca ustrezne izobrazbe – zaključena najmanj V. stopnja tehnične
stroke (elektrotehnična in strojna).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da posluje v skladu
z veljavnimi predpisi;
2. pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, fizične osebe: potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije,
izdano s strani pristojnega organa;
3. licence po Zakonu o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03), in sicer za varovanja oseb, za varovanje premoženja ter za
upravljanje z varnostno-nadzornim centrom
ali namesto slednje fotokopija pogodbe o
najemu VNC pri subjektu, ki s takšno licenco
razpolaga;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, izdano za ponudnikove vodstvene delavce;
6. potrdila izpiska iz sodne ali druge enakovredne evidence;
7. potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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8. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje
ponudbe;
9. obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. seznam treh izvedenih istovrstnih
storitev vključno s tremi originalno potrjenimi izjavami – potrdili referenc na obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki morajo potrjevati
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
11. seznam osebja s fotokopijami potrdil
o zaključeni izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu ter strokovnim življenjepisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 2006/S 12-013485 z dne
19. 1. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2006 ob
11.30, Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 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:
možnost enkratnega podaljšanja za 12 mesecev. V skladu z določili 97. člena ZJN-1
naročnik lahko odda javno naročilo storitev
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave izvajalcu, kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre za nove storitve, ki so
ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti
izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje
naročilo, vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem
razpisu in da od sklenitve prve pogodbe še
niso pretekla tri leta.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik organizira ogled objektov zainteresiranim ponudnikom po terminskem planu iz razpisne
dokumentacije. Vsa vprašanja v pisni obliki
posredovati na naslov naročnika.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-2310/06
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) 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: 14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN: 04/06 VV; šifra zadeve: 430-383/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih prostorov v objektih po sklopih
za potrebe državnih organov v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope:da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: kompleks Mladika, Prešernova 25 in Šubičeva 11.
3) Obseg ali količina: izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih prostorov
v objektih v predvidenem obdobju od 1. 4.
2006 do 31. 3. 2008.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: upravni center Tržaška
21, Tržaška 19a in Langusova 4.
3) Obseg ali količina: izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih prostorov
v objektih v predvidenem obdobju od 1. 4.
2006 do 31. 3. 2008.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00-2.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: objekti poslovnih prostorov državnih organov na različnih lokacijah
v Ljubljani.
3) Obseg ali količina: izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih prostorov
v objektih v predvidenem obdobju od 1. 4.
2006 do 31. 3. 2008.
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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: izvajanje storitev rednega čiščenja poslovnih
prostorov v objektih po sklopih za potrebe
državnih organov v Ljubljani za predvideno
obdobje od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT za sklop 1, 3,000.000
SIT za sklop 2 in 4,000.000 SIT za sklop
3 ter izjava banke, da mu bo v primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
30. dan od dneva uradnega prejema posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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 poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter navodili iz razpisne
dokumentacije;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
3. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
6. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima sedež;
7. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države;
8. ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do datuma izdaje
revizorskega poročila. Prav tako mora po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da
ima poravnane svoje obveznosti do zaposlenih v skladu s kolektivno pogodbo in
Zakonom o delovnih razmerjih;
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9. ponudnik ne sme imeti izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo
razpisa;
10. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel tri istovrstne storitve – v posamični
vrednosti posla najmanj 30,000.000 SIT z
vključenim DDV letno;
11. ponudnik mora za izvajanje storitev
rednega čiščenja na objektih zagotavljati uporabo dovoljenih čistil s pridobljenimi
ustreznimi varnostnimi listi;
12. ponudnik mora opisati tehnologije čiščenja v skladu s standardi, ki jo bo uporabljal na objektih (tako za dnevno, tedensko,
mesečno čiščenje kot za letne aktivnosti);
ponudnik naj na kratko predstavi tudi informatiko kakovosti, ki omogoča spremljanje
procesa čiščenja in kontrolno tehnologijo
za nadzor svojega dela z ustrezno kadrovsko strukturo oziroma strokovnim vodenjem; navesti mora tudi tehnološko opremo
s katero razpolaga za izvajanje dela;
13. ponudnik mora zagotavljati zadostne
kadrovske zmogljivostmi; za izvajanje storitev po posameznem razpisanem sklopu
oziroma lokacijah mora navesti predvideno
stalno število dnevno prisotnih čistilcev na
objektu z navedbo predvidenega števila ur
za dnevno čiščenje;
14. ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi; za izvajanje storitev po posameznem razpisanem
sklopu mora zagotavljati čistilce z veljavnimi potrdili o opravljenem preizkusu iz varstva pri delu;
15. ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi; za izvajanje redne mesečne kontrole storitev
čiščenja po predmetnem javnem razpisu
ter dostavljanje naročniku rednih mesečnih
poročil o izvedenih aktivnostih, mora imeti
zaposleno najmanj eno osebo z končano
VII. stopnjo sanitarne, kemične, medicinske
ali farmacevtske smeri.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da posluje v skladu
z veljavnimi predpisi;
2. pravne osebe: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence, fizične osebe:
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa;
3. licence po Zakonu o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03, in sicer za
varovanja oseb, za varovanje premoženja
ter za upravljanje z varnostno-nadzornim
centrom ali namesto slednje fotokopija pogodbe o najemu VNC pri subjektu, ki s
takšno licenco razpolaga;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem ter potrjen obrazec izjave, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma
ni vpisan v kazensko evidenco;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, izdano za ponudnikove
vodstvene delavce;
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6. potrdila izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
7. potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje
ponudbe. Prav tako mora mnenje potrjevati, da so obveznosti do zaposlenih v skladu
s kolektivno pogodbo in Zakonom o delovnih razmerjih do datuma izdaje revizorskega poročila poravnane;
9. obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. seznam treh izvedenih istovrstnih
storitev vključno s tremi originalno potrjenimi izjavami – potrdili referenc na obrazcu
iz razpisne dokumentacije, ki morajo potrjevati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
11. seznam čistil s fotokopijami ustreznih varnostnih listov;
12. seznam razpoložljive tehnološke
opreme ter pisna predstavitev tehnologije
čiščenja;
13. seznam
lokacij,
z
navedbo
predvidenega števila dnevno prisotnih
čistilcev na objektu ter z navedbo
predvidenega števila ur za dnevno čiščenje
na objektu;
14. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer da bo ponudnik v primeru,
če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, ob
podpisu krovne pogodbe naročniku dostavil poimenski seznam osebja za izvajanje
storitev po posameznih sklopih in objektih,
z navedbo skupne delovne dobe in delovne dobe pri sedanjem delodajalcu – ponudniku ter z navedbo datumov in številk
veljavnih potrdil o opravljenem preizkusu
iz varstva pri delu;
15. fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, strokovni življenjepis ter izjava, da bo
navedena oseba izvajala redno mesečno
kontrolo storitev čiščenja na objektih in
lokacijah ter dostavljala naročniku redno
mesečno poročilo o izvedenih aktivnostih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2006/S 13-014546 z dne
20. 1. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delavnik med 9. in
11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko raču-

na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2006
ob 13.30, Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 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: možnost enkratnega podaljšanja
za 12 mesecev. V skladu z določili 97.
člena ZJN-1 naročnik lahko odda javno
naročilo storitev po postopku s pogajanji
brez predhodne objave izvajalcu, kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre za
nove storitve, ki so ponovitev podobnih
storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je
oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar
pod pogojem, da take storitve ustrezajo
osnovnemu projektu, za katerega je bilo
oddano prvo naročilo po javnem razpisu
in da od sklenitve prve pogodbe še niso
pretekla tri leta.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik organizira ogled objektov zainteresiranim ponudnikom po terminskem planu iz razpisne
dokumentacije. Vsa vprašanja v pisni obliki
posredovati na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 404-08-454/2005-3

Ob-2443/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, kontaktne osebe: Boštjan
Purkat, Dušan Cirar in vodja izvedbe
javnega naročila: Sonja Jekovec, tel.
01/471-23-57, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, kontaktne osebe: Boštjan
Purkat, Dušan Cirar in vodja izvedbe
javnega naročila: Sonja Jekovec, tel.
01/471-23-57, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
druge storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 361/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
špediterske storitve: transportne storitve (kopno, morje, zrak):
– neovirana organizacija in izvedba transporta kjerkoli v svetu;
– izbira/določitev:
– optimalne prevozne poti,
– optimalnega prevoznega sredstva,
– najprimernejšega načina prevoza
oziroma tehnologije transporta,
– najprimernejšega časa;
– sklepanje pogodbe o prevozu blaga na
klasičen način – uporaba prevoznih sredstev ene prometne veje;
– sklepanje pogodbe o multimodalnem
transportu in organiziranje transporta »od
vrat do vrat«;
– prevoz nevarnega blaga razredov od
1 do 9;
– prevoz tovora izrednih dimenzij;
– organizacija in koordinacija prevoza
tovora in oseb na območja izvajanja mednarodnih operacij v tujini in sicer na podlagi
sklepa vlade RS o vključevanju SV v mednarodne operacije;
– prevzem blaga zaradi odprave;
– odprava, dostava in prevoz blaga v
ožjem smislu;
– sklepanje pogodbe o vkrcanju, izkrcanju in prekrcanju blaga;
– vpoklic blaga v pristanišče na vkrcanje;
– sklepanje pogodbe o transportnem zavarovanju;
– sklepanje pogodbe o vskladiščenju in
vskladiščenje blaga;
– izstavljanje in priskrba prevoznih in
drugih listin;
– kontrola pravilnosti dokumentov ter obračuna prevoznine, carine ter drugih pristojbin in stroškov;
– sledenje transportu;
– informiranje naročnika;
– strokovno svetovanje naročnika pri pripravi in izvedbi špediterskih storitev in sodelovanje pri dogovorih o sklepanju pogodb
v mednarodnem poslovanju (mednarodni
promet blaga);
– izvajanje storitev v zvezi s carinjenjem
blaga;
– posebne špediterske storitve v mednarodnem poslovanju;
– priprava predračuna za posamezen
transport.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve in destinacije
skladne 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: okvirna vrednost za obdobje 24 mesecev:
200,000.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od sklenitve pogodbe
z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) zavarovanje za resnost ponudbe;
b) izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
b) sklep AJPES, o vpisu v Poslovni register Slovenije.
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;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa, ne starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe,
4.2. za fizične osebe: (samostojni podjetniki in obrtniki): izpis AJPES-a iz Poslov
nega registra Slovenije, ne starejši od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
Ponudnik predloži enako potrdilo kot pod
točko 3.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben;
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a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdanega 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.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo: originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto
a) 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvajalec mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
za kvalitetno izvedbo posamezne storitve
doma in v tujini (dokazilo: podpisana krovna
izjava in priložen opis);
– izvajalec mora zagotavljati pravočasnost izvedbe storitve skladno z zahtevo
naročnika (dokazilo: podpisana krovna izjava);
– izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo
pogodbe zagotoviti vse potrebne podatke za
pridobitev pozitivnega varnostnega mnenja
za pravno osebo. Za neposredne izvajalce
pa mora ponudnik zagotoviti vse potrebne
podatke v primeru neposrednega stika z
zaupnimi podatki ali na zahtevo naročnika. Varnostno mnenje poda pristojna služba
MORS v skladu z Zakonom o obrambi (ZO)
(Ur. l. RS, št. 103/04-UPB-1) (dokazilo: podpisana krovna izjava);
– izvajalec mora razpolagati s skladiščem za potrebe začasnega skladiščenja
(dokazilo: podpisana krovna izjava);
– izvajalec mora predložiti certifikat
»DGR« Dangerous Goods Regulations oziroma listino o poslovni povezavi iz katere je
razvidno, da lahko zagotavlja organizacijo
letalskega prevoza nevarnega blaga;
– izvajalec mora zagotavljati organizacijo
in koordinacijo prevoza tovora in oseb na
območja izvajanja mednarodnih operacij v
tujini, in sicer na podlagi sklepa vlade RS
o vključevanju SV v mednarodne operacije
(dokazilo: podpisana krovna izjava);
– poznavanje zakonodaje v zvezi s prevozi nevarnega blaga (dokazilo: podpisana
krovna izjava);
– izvajalec mora za carinske obveznosti
uporabljati NATO carinski obrazec FORM
302, ki ga zagotovi naročnik in ostalo potrebno dokumentacijo za nemoteno izvedbo
storitve (dokazilo: podpisana krovna izjava).
Drugi posebni pogoji:
– da vse priložene kopije dokumentov
ustrezajo originalom, da dani podatki ustrezajo dejanskemu stanju in niso zavajajoči,
da se strinja s pogoji razpisa in da je sprejel
izjavo o varnosti;
– da je izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo – izpolnil vse podlage za ocenjevanje
kakovosti storitev;
– da je podpisal in žigosal izjavo o sposobnosti izvedbe zahtevnejšega transporta
in predložil predračun ter cenik;
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– da je podpisal in žigosal krovno izjavo;
– da je priložil bančni garanciji:
– zavarovanje za resnost ponudbe,
– izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– da je podpisal in žigosal 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-454/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 7. 3. 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 361/2005-ODP) na trans
akcijski 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 s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: do 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: ponudba mora biti veljavna za čas
trajanja pogodbe, cene iz ponudbenega cenika pa se lahko po 12 mesecih od sklenitve
pogodbe valorizirajo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 3. 2006
ob 13. uri; na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 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.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-342/2005
Ob-2450/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 14, storitve čiščenja stavb
in storitve upravljanja z nepremičninami (Priloga II/A).
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za oddajo
naročila storitve po odprtem postopku, za
izvajanje storitev čiščenja objektov MNZ RS
in Policije, št. 430-342/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvajanje storitev čiščenja objektov MNZ RS in Policije,
in sicer po sklopih iz Priloge B. Podrobnejši
opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe so lokacije
objektov MNZ RS in Policije.
Sklop 1:
– Beethovnova 3, Ljubljana,
– Azilni dom, Cesta v Gorice 15, Ljubljana – Vič,
– Center za tujce, Veliki otok, Postojna,
– Ulica Jožeta Jame 8, Ljubljana – Šentvid,
– Kersnikova 2, Ljubljana.
Sklop 2:
– Štefanova 2 in 4, Ljubljana,
– Trdinova 8, Ljubljana,
– Cankarjeva 4, Ljubljana,
– Beethovnova 3, Ljubljana,
– Azilni dom, Cesta v Gorice 15, Ljubljana – Vič,
– Vodovodna 93A, Ljubljana,
– Podutiška 72, Ljubljana,
– Vodnikova 43, Ljubljana,
– Jožeta Jame 8, Ljubljana – Šentvid,
– Jeranova 14, Ljubljana,
– Kotnikova 8, Ljubljana,
– Letalska policijska enota Brnik,
– Rocenska 56, Tacen,
– Vodovodna 95, Ljubljana,
– Center za tujce, Veliki otok Postojna,
– Kersnikova 2, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
2) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja
površin.

3) Količina ali obseg: opisi čiščenja in površine so navedeni v razpisni kumentaciji.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
2) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja steklenih površin ter stropnih in stenskih
oblog.
3) Količina ali obseg: opisi čiščenja in
površine so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– za sklop 1: izvajanje storitev čiščenja
površin,
– za sklop 2: izvajanje storitev čiščenja
steklenih površin ter stropnih in stenskih
oblog.
Podrobnejši opis je podan v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opis in čas izvajanja po posameznih sklopih in lokacijah je podan v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po opravljeni storitvi,
in sicer je račun za opravljeno storitev izstavljen do petnajstega dne v mesecu za
pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, finančne in tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje (če je na podlagi OBRZUPB1 potrebno).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež; potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti imena
in podatke o delavcih, ki bodo izvajali storitve čiščenja objektov.
III.3) Pogoji, ki so specifični za javna
naročila storitev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudnik bo moral naročniku pred podpisom pogodbe posredovati osebne in identifikacijske podatke delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju predmeta pogodbe ter
potrdila o njihovi nekaznovanosti. Slednji
bodo morali podpisati izjavo, da so seznanjeni z dolžnostjo varovanja naročnikovih
zaupnih podatkov.
Vsi delavci, kateri bodo izvajali storitve
čiščenja objektov na lokacijah Azilni dom,
Cesta v Gorice 15, Ljubljana – Vič in Center
za tujce, Veliki otok, Postojna, morajo biti
cepljeni proti hepatitisu A in B ter tetanusu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št.
36/99, 11/01, 52/02, 65/03, 110/03);
– Pravilnik o pogojih glede zdravstvene
neoporečnosti predmetov splošne rabe,
ki smejo v promet (Ur. l. SFRJ, št. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89, 18/91, Ur. l. RS, št.
38/00, 52/00, 66/00, 20/01, 98/02, 62/03);
– Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS,
št. 73/99, 3/00, 45/00, 28/01, 55/01, 33/02,
35/05, 67/05).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-342/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43034205,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 9. in 11.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Urad za finančne zadeve in javna naročila, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik
svoj sedež oziroma po pravu, po katerem
je ponudnik ustanovljen, državni organi ne
izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v
omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-2451/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Idrija, kontaktna oseba: Mojca Remškar
Planinc, Mestni trg 1, 5280 Idrija, Slovenija,
tel. 05/37-34-508, faks 05/37-34-531, elektronska pošta: obcina.idrija@idrija.si, internetni naslov: http://www.idrija.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava novih prostorskih aktov občine
Idrija, ki jih morajo občine pripraviti v
skladu z ZureP-1 do 20. 7. 2007.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izdelajo se novi prostorski akti za celotno
območje občine Idrija (v skladu z ZureP-1
oziroma novo zakonodajo na področju urejanja prostora).
Razpisana dela vključujejo izdelavo vse
potrebne dokumentacije in sodelava v postopku priprave in izdelave novih prostorskih
aktov v več fazah: predhodna dela, izdelava
predloga, javne razgrnitve, izdelava dopolnjenega predloga, izdelava končnih aktov
po mapah.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: dela se pričnejo izvajati takoj.
Skrajni rok za izvedbo del je 1. 4. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 9. 3. 2006, konec 1. 4.
2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 tolarjev;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti;ob podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede v 5 fazah v skladu z določbami
pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za priznanje ponudnikove ekonomsko-finančne sposobnosti za
izvedbo konkretnega javnega naročila mora
ponudnik predložiti:
– obrazec BON2, ali enakovredno drugo
dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše
od dveh mesecev, iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila ni(so) bil(i) blokiran(i).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot dokazilo mora ponudnik predložiti
fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje pravno-relevantno stanje: za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike, ki niso
vpisani v sodni register, pa priglasitveni list
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
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 izdano
več kot en mesec pred datumom odpiranja
ponudb. Poleg tega mora ponudnik podpisati in žigosati izjavo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse ponudnike bomo obravnavali tako, kot da izpolnjujejo zadostne tehnične pogoje za izvedbo pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Idrija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 5. 2006.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2006
ob 13. uri; Občina Idrija.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: pojasnila o
vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno od kontaktne osebe,
navedene v povabilu k oddaji ponudbe, informacije, kot na primer kraj oddaje ponudbe, način oddaje, pa lahko dobi telefonsko.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Občina Idrija
961-01/06
Ob-2455/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-01-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje poslovnih prostorov (vseh talnih,
stenskih in steklenih površin v poslovnih
prostorih s pripadajočimi sanitarnimi in
arhivskimi prostori, hodniki in okolice) v
objektih ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE
Celje) ter dobava sanitarno-higienskega
materiala in čistil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Trbovlje, Celje,
Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Novo mesto, Črnomelj,
Krško, Koper, Kranj, Jesenice, Maribor, Ptuj,
Ormož, Slovenska Bistrica, Lenart, Murska
Sobota, Nova Gorica, Ravne na Koroškem,
Velenje, na lokacijah, ki so natančno navedene v točki II.2.1).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 74.70.00.00-6; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.72.20.00-6;
74.74.00.00-8; 74.74.30.00-9; 74.75.00.00-1;
24.50.00.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC14.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje
poslovnih prostorov (vseh talnih, stenskih in
steklenih površin v poslovnih prostorih s pripadajočimi sanitarnimi in arhivskimi prostori,
hodniki in okolice) v objektih ZPIZ in ZZZS
(OE Maribor in OE Celje) ter dobava sanitarno-higienskega materiala in čistil.
I. sklop: poslovna stavba ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana: 7.950 m2 talnih površin, 5.360 m2 steklenih površin; Poslovna
stavba ZPIZ, Trg OF 12, Ljubljana: 2.358 m2
talnih površin, 850 m2 steklenih površin; poslovni prostori ZPIZ, Masarykova 17, Ljubljana: 192 m2 talnih površin, 16 m2 steklenih
površin; Arhivski prostori ZPIZ, Štefanova
5, Ljubljana: 80 m2 talnih površin;
II. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2,
Trbovlje: 247,02 m2 talnih površin, 53,10 m2
steklenih površin;
III.A. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Celje, Gregorčičeva 5a, Celje: 750 m2 talnih
površin, 340 m2 steklenih površin (enostransko); poslovni prostori ZPIZ, OE Celje, Celjskih knezov 6, Celje: 140,50 m2 talnih površin, 15 m2 steklenih površin (enostransko);
III.B. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE
Celje, Gregorčičeva 5a, Celje: 1.357,90 m2
talnih površin za dnevno čiščenje, 208,30 m2
talnih površin za čiščenje po naročilu,
800 m2 steklenih površin (obojestransko);
200 m2 notranjih žaluzij;
IV. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE
Celje, Izpostava Laško, Kidričeva 5, Laško:
103 m2 talne površine, 50 m2 steklenih površin (obojestransko);
V. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE Celje, Izpostava Slovenske Konjice, Mestni trg
13, Slovenske Konjice: 100,80 m2 talnih površin, 80 m2 steklenih površin (obojestransko), 50 m2 zunanjih žaluzij;
VI. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE
Celje, Izpostava Šentjur pri Celju, Mestni
trg 2, Šentjur pri Celju: 79 m2 talnih površin,
50 m2 steklenih površin (obojestransko);
VII. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE
Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 25, Šmarje pri Jelšah: 108,30 m2
talnih površin, 60 m2 steklenih površin (obojestransko);
VIII. sklop: poslovni prostori ZPIZ,
OE Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto:
696,76 m2 talnih površin, 51 m2 steklenih
površin (obojestransko), 171 m2 predelna
stena – zastekljena stena – nadsvetloba;
IX. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Novo mesto, pisarna Črnomelj, Kolodvorska
34, Črnomelj: 34,61 m2 talnih površin, 4 m2
steklene površine (obojestransko);
X. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Novo mesto, Pisarna Krško, Cesta krških žrtev 67, Krško: 36,72 m2 talnih površin, 20 m2
steklenih površin (obojestransko);
XI. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE Koper, Pristaniška 12, Koper: 801,20 m2 talnih
površin, 217 m2 steklenih površin (obojestransko);
XII. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Kranj, Stara cesta 11, Kranj: 846,30 m2 talnih površin, 224 m2 steklenih površin (obojestransko);
XIII. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Kranj, Izpostava Jesenice, Ulica Maršala
Tita 73, Jesenice: 156,56 m2 talnih površin,
148,66 m2 steklenih površin (obojestransko);
XIV. A. sklop: poslovni prostori ZPIZ,
OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor:

1.422,88 m2 talnih površin, 1.255 m2 steklenih površin (obojestransko);
XIV.B. sklop: poslovni prostori ZZZS
OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor:
2.134,32 m2 talnih površin, 1.440 m2 steklenih površin (obojestransko);
XV. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Maribor, Izpostava Ptuj, Trstenjakova 9,
Ptuj: 71 m2 talnih površin, 16 m2 steklenih
površin (enostransko);
XVI. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE
Maribor, Izpostava Ormož, Ptujska cesta
25/b, Ormož: 134 m2 talnih površin, 17 m2
steklenih površin (obojestransko);
XVII. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE
Maribor, Izpostava Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 21, Slovenska Bistrica: 153 m2
talnih površin, 68 m2 steklenih površin (obojestransko);
XVIII. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE
Maribor, Izpostava Ptuj, Vodnikova 2, Ptuj:
282 m2 talnih površin, 48 m2 steklenih površin (obojestransko);
XIX. sklop: poslovni prostori ZZZS, OE
Maribor, Izpostava Lenart, Kraigherjeva
19/b, Lenart: 158 m2 talnih površin, 35 m2
steklenih površin (obojestransko);
XX. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Murska Sobota, Kocljeva 12d, Murska Sobota: 647 m2 talnih površin, 435 m2 steklenih
površin (obojestransko); poslovni prostori
ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva 9, Murska Sobota: 129,50 m2 talnih površin, 80 m2
steklenih površin (obojestransko);
XXI. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Nova Gorica, Kidričeva 13, Nova Gorica:
547,15 m2 talnih površin, 202,24 m2 steklenih površin (enostransko);
XXII. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,
Ravne na Koroškem: 490 m2 talnih površin,
140,28 m2 steklenih površin (enostransko);
XXIII. sklop: poslovni prostori ZPIZ, OE
Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje,
Prešernova 7, Velenje: 259,82 m2 talnih površin, 100 m2 steklenih površin (enostransko).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4% skupne ponudbene vrednosti z
DDV, kolikor skupna ponudbena vrednost
presega 30,000.000 SIT, izdana s strani
banke, ki mora veljati še 90 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– izjava banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8% od
vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20 dni
po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki bo izstavljen po potrjeni opravljeni storitvi
za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
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razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse ostale, v razpisni dokumentaciji in nadaljevanju
opredeljene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o finančnem stanju ponudnika:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. 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 obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada);
4. poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo pri svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila;
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je zanesljiv,
sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom javnega naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da za izvajanje čiščenja poslovnih prostorov zagotavlja

vsaj enega delavca na 650 m2 talne površine, kar pomeni, da mora ponudnik za
čiščenje poslovnih prostorov, ki presegajo
650 m2 talnih površin, zagotoviti dodatnega
delavca oziroma dodatne delavce, odvisno
od presežka talne površine nad 650 m2, in
da dnevno čiščenje poslovnih prostorov, ki
presegajo 450 m2 talnih površin, traja najmanj štiri ure;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da bo pri čiščenju uporabljal lastno opremo in svoja
čistila, ki morajo biti okolju prijazna, ter da
bo upošteval pozitivno zakonodajo, ki ureja
področje HAACAP;
3. izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo o prevzemu
obveznosti iz naslova varstva pri delu;
4. izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, 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;
5. referenčna lista ponudnika z navedbo
1 do 10 naročnikov, pri katerih je ponudnik
v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal storitve čiščenja
poslovnih prostorov, skupaj z referenčnimi
potrdili naročnikov;
6. pridobljen certifikat ISO 9001:2000
(lahko fotokopija).
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena za m2 čiščenja –
80%,
2. reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma v pisni zahtevi, s
tem da naročniku posreduje tudi podatke o
polnem in točnem naslovu firme in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču
ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak
dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 74/06
Ob-2616/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stane Okorn,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-00, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stane.okorn@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg-gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: št.: 2-2-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje melioracijskih sistemov,
vzdrževanje kmetijske infrastrukture in
sanacije kmetijskih zemljišč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območja lokalnih izpostav
naročnika (Primorska, Ljubljanska, Dolenjska in Štajerska regija).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: vzdrževanje melioracijskih sistemov, vzdrževanje kmetijske infrastrukture in sanacije kmetijskih zemljišč.
3) Obseg ali količina: območja lokalnih
izpostav naročnika v Primorski regiji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: vzdrževanje melioracijskih sistemov, vzdrževanje kmetijske infrastrukture in sanacije kmetijskih zemljišč.
3) Obseg ali količina: območja lokalnih
izpostav naročnika v Ljubljanski regiji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: vzdrževanje melioracijskih sistemov, vzdrževanje kmetijske infrastrukture in sanacije kmetijskih zemljišč.
3) Obseg ali količina: območja lokalnih
izpostav naročnika v Dolenjski regiji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: vzdrževanje melioracijskih sistemov, vzdrževanje kmetijske infrastrukture in sanacije kmetijskih zemljišč.
3) Obseg ali količina: območja lokalnih
izpostav naročnika v Štajerski regiji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki lahko konkurirajo za izvajanje del v sledečih območjih/sklopih: 1. Primorska regija,
2. Ljubljanska regija, 3. Dolenjska regija, 4.
Štajerska regija; teritorialna razporeditev je
razvidna iz razpisne dokumentacije. Ponudnikom bo priznana sposobnost po območjih/sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik bo finančna zavarovanja zahteval v
drugi (ponudbeni) fazi razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 30 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: da je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila; da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen; da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
v skladu s predpisi ter vse zapadle poslovne obveznosti, oziroma skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra, oziroma registra samostojnih podjetnikov o registraciji
ponudnika; potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo sodišča, da ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
potrdilo davčnega organa, da ima poravnane davke, prispevke in druge obveznosti v
skladu s predpisi, oziroma skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki predložijo BON1, oziroma BON 1/SP, oziroma
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: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006, Ob-1395/06.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 10.
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: št: 2-2-1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za
javna plačila. Sklic na številko: 77-01-2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 3. 2006 do 10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: pisna vprašanja, najskasneje do srede, 8. 3. 2006, do
10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/374/2006
Ob-2125/06
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: Elizabeta Strgar-Pečenko, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-39-10, faks 01/474-39-02, elektronska pošta: eliza.strgar@eles-si, internetni
naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Milena Trifunovič in Albinca Suhadolc (od 10. do 14. ure), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-11, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava OPGW kabla s pripadajočim obešalnim materialom za DV 22 kV Obersielcah-Podlog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 220 kV Obersielach-Podlog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava OPGW kabla s pripadajočim obešalnim
materialom, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 8 tednov od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 202/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-2172/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Zajšek, Gregor Škrlj, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-04,
01/588-95-27, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: bojan.zajsek@energetika-lj.si,
gregor.skrlj@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Silvester Koren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63, faks
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01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
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: PDO-114/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Medvode.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
električne energije za tri leta za 35 odjemnih
mest naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo plačal račune v roku
najmanj 30 dni od datuma izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– veljavna licenca za dobavo, trgovanje,
zastopanje in posredovanje na organiziranem trgu z električno energijo, izdana s strani Agencije za energijo RS;
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je ponudnik 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:
– ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev;
– poročilo pooblaščenega revizorja.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference – ponudnik mora izkazati,
da je v letu 2005 prodal električno energijo
v količini najmanj 10 GWh;
– potrjene tehnične zahteve naročnika;
– potrjena izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-114/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 2. 2006 do
9. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 400-114-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 36 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2006
ob 11.30, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, sejna
soba.
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.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-2333/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.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:
nabava TH podporja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem 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
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 13. 3. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 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. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 9.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 198/06
Ob-2441/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Darja Perčič, dipl. inž.
el. (tehnični del) in Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovni dan med 9. in 11. uro,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava direktnih elektronskih števcev
delovne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava števcev je centralno skladišče naročnika Elektro Ljubljana,
d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33263000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33263200.
2) Kratek opis: enofazni elektronski števci delovne energije.
3) Obseg ali količina: 6000 kosov, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni
dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava; največ 30
dni od posameznega naročila.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33263200.
2) Kratek opis: trifazni elektronski števci
delovne energije.
3) Obseg ali količina: 3800 kosov, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni
dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava; največ 30
dni od posameznega naročila.
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Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33263200.
2) Kratek opis: trifazni elektronski števci
delovne energije s RS485 komunikacijo.
3) Obseg ali količina: 300 kosov, skladno
s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava; največ 90
dni od posameznega naročila.
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:
– sklop 1: enofazni elektronski števci delovne energije (6000 kosov),
– sklop 2: trifazni elektronski števci delovne energije (3800 kosov) in
– sklop 3: trifazni elektronski števci delovne energije s RS485 komunikacijo (300
kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo:
– sukcesivno 30 dni od posameznega
naročila za razpisna sklopa 1 in 2;
– sukcesivno: 90 dni od posameznega
naročila za razpisni sklop 3.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispev
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s

predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne
starejše od 30 dni,
– BON 1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, če je ponudnik samostojni podjetnik
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– certifikat o tipski odobritvi števca v Republiki Sloveniji,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo o organizirani servisni službi
naprav v Republiki Sloveniji.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena vrednost (80%
delež),
2. tehnične karakteristike (10% delež),
3. garancijski rok (5% delež),
4. potrjene reference (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. februarja 2006,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št. 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-01-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. februar 2006 ali
28 dni od odposlanja obvestila; do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. junija 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. februar
2006 ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 21. februarja 2006 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-2457/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Katja Šmajgl, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.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: 4/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
celice 20 kV in 35 kV s sekundarno opremo za RTP 35/20 kV Hrpelje.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 35/20 kV Hrpelje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 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: pogoji za vrednotenje sposobnosti
skladni z 42. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila po ZJN-1 – 42. člen;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam usposobljenih kadrov
za izvedbo posla; dokumenti o ustreznosti,

ali izjava o skladnosti za ponujeno blago;
seznam najpomembnejših dobav v zadnjih
petih letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. rok plačila,
5. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 3. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic celice 20kV in 35 kV za
RTP Hrpelje.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika 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: 27. 1. 2006.
Elektro Primorska
Ob-2458/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Katja Šmajgl, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.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: 3/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novi niz celic 20 kV s sekundarno opremo v RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 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: pogoji za vrednotenje sposobnosti
skladni z 42. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila po ZJN-1-42. člen;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam usposobljenih kadrov
za izvedbo posla; dokumenti o ustreznosti,
ali izjava o skladnosti za ponujeno blago;
seznam najpomembnejših dobav v zadnjih
petih letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– rok plačila,
– kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 3. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic dobava celic za RTP Ilirska Bistrica.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 3. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 3. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika 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: 27. 1. 2006.
Elektro Primorska

Storitve
Ob-2456/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Katja Šmaj-
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gl, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/200-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova transformatorja 110/20 kV,
20 MVA.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: transformator izvajalec
prevzame v RTP Gorica, izvede obnovo in
ga dostavi v RTP Cerkno.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 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: pogoji za vrednotenje sposobnosti
skladni z 42. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila po ZJN-1 – 42. člen;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam usposobljenih kadrov
za izvedbo posla.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic obnova transformatorja
20 MVA.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 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 13. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Elektro Primorska
Ob-2459/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Katja Šmajgl, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2006-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elektromontaža dela v110 kV in 20 kV stikališčih v RTP 110/20/10 kV Gorica.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/20/10 kV Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala od podpisa
pogodbe do konca leta 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 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: pogoji za vrednotenje sposobnosti
skladni z 42. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila po ZJN-1-42. člen;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam podizvajalcev;
seznam usposobljenih kadrov za izvedbo
posla.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 2. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic Elektromontažna dela
v RTP Gorica.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 16. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 2. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Elektro Primorska

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 430-17/2005/13
Ob-1881/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.40.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis dobavo baterijskih
vložkov in akumulatorjev, št. 430-17/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava baterijskih vložkov in
akumulatorjev, izdelava akumulatorskih
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sklopov – packov in testiranje in osveževanje akumulatorjev z izpisom poročila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-17/2005: Europower
d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Kramar, Šempeterska ul. 41, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/231-44-60, faks +386/4/231-44-61,
elektronska pošta: europower@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,436.450 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-17/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005, Ob-11839/04.
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: 25. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 404-08-449/2005-33
Ob-1882/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 357/2005-PSP, čistilni in toaletni material, pripomočki za vzdrževanje higiene.
II.5) Kratek opis: nakup čistilnega in toaletnega materiala, in sicer pripomočkov
za vzdrževanje higiene.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 105,000.000 SIT brez vključenega DDV (za predvidenih 24 mesecev).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena celotno javno naročilo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS 357/2005-PSP
– nakup čistilnega in toaletnega materiala: pripomočki za vzdrževanje higiene: za
nabavo predmetnega blaga je naročnik izbral ponudnika: Sava Trade d.d., kontaktna
oseba: Mojca Jurečič Gudeljevič, Cesta v
mestni log 90, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-130, faks 01/24-20-160.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
126,000.000 SIT sklenjene dne 9. 1. 2006,

veljavne z dne 17. 1. 2006; vrednost ponudb
68,074.993,80 SIT, 76,559.887,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-449/2005-33.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 (pravilnih 2).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 403-89/2005
Ob-1945/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25.24.82.00-3, dodatni predmeti:
36.73.10.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo
ustnikov za naprave za merjenje alkoholiziranosti, št. 403-89/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava ustnikov za naprave za
merjenje alkoholiziranosti, in sicer:
– sklop 1: ustniki za napravo: alkotest
DRAGER tip 7410 PLUS;
– sklop 2: ustniki za napravo: alkotest
DRAGER tip 6510;
– sklop 3: ustniki za napravo: alkotest
Envitec;
– sklop 4: ustniki za napravo: etilometer
LION 8000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 408-89/2005 (sklope 1, 3 in 4): Timtrade d.o.o., kontaktna
oseba: Mitja Čermelj, Obirska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/519-42-90,
faks +386/1/519-53-39, elektronska pošta:
Info@timtrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,713.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 408-89/2005 (sklop 2):
Drager Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Marko Žigon, Nadgoriška c. 19, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/561-22-63,
faks +386/1/561-22-65, elektronska pošta:
marko.zivon@drager.com.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,512.000 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: 408-89/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38 z dne 15. 4.
2005, Ob-10422/05.
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: 26. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-1946/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom, kontaktna oseba: Jelka Fajdiga, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-703, faks
07/33-22-116, elektronska pošta: inof@zdnm.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: JN 02/05.
II.5) Kratek opis: nabava ultrazvočnega
aparata za diagnostiko v dispanzerju za
ženske.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 90%,
– kompletnost ponudbe – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 02/05: Elmed
Aleš Gospodarič s.p., kontaktna oseba: Aleš
Gospodarič, Poljska cesta, 2241 Spodnji
Duplek, Slovenija, tel. 02/684-07-01, faks
02/684-07-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,854.200 SIT.
Valuta: 30 dni od prevzema aparata.
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 02/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 12. 2005.
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-32507/05.
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: 26. 1. 2006.
Zdravstveni dom Novo mesto
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Ob-2128/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobocan, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, elektronska pošta: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si, internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-308/05.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
čistilnih sredstev, papirne galanterije in
vrečk za odpadke po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,050.000 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 - sredstva za pranje
perila in pomivanje posode: Barjans, d.o.o.,
Pot v Hruševco 20, 1360 Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 735.445,80 SIT,
najnižja ponudba: 735.445,80 SIT, najvišja
ponudba: 735.445,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 - sredstva za tračni pomivalni stroj: Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 891.200 SIT, najnižja
ponudba: 891.200 SIT, najvišja ponudba:
891.200 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 - sredstva za izdelavo
talnih premazov in strojno čiščenje tal: Inter
Koop, d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 594.842,40 SIT,
najnižja ponudba: 594.842,40 SIT, najvišja
ponudba: 594.842,40 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 - sredstva za dnevno
čiščenje in dezinfekcijo: Sava Trade, d.o.o.,
Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,484.601,60 SIT,
najnižja ponudba: 1,484.601,60 SIT, najvišja
ponudba: 2,719.225,78 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 št. 5 - pripomočki za čiščenje:
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Barjans, d.o.o., Pot v Hruševco 20, 1360
Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 416.917,23 SIT,
najnižja ponudba: 416.917,23 SIT, najvišja
ponudba: 416.917,23 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 - sredstva za osebno
nego: Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 521.965 SIT, najnižja
ponudba: 521.965 SIT, najvišja ponudba:
521.965 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 - sredstva za umivanje
in zaščito rok: Valtex&Co, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,373.410 SIT, najnižja
ponudba: 3,373.410 SIT, najvišja ponudba:
3,373.410 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 - papirna galanterija:
Europap, d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,865.894,40 SIT,
najnižja ponudba: 4,865.894,40 SIT, najvišja
ponudba: 7,808.957,50 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 št. 9 - vrečke za odpadke:
Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125, 3302
Griže.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,580.832 SIT, najnižja
ponudba: 1,580.832 SIT, najvišja ponudba:
1,580.832 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 - embalaža za infektivne odpadke: PRI-MA, d.o.o., Tržaška 28,
1360 Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 694.903,20 SIT
najnižja ponudba: 694.903,20 SIT, najvišja
ponudba: 694.903,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-335-308/05.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29850/05.
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: 25. 1. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Št. 404-606/2005
Ob-2154/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba:
Janez Čač, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-89, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: janez.cac@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00.-0, 30.24.00.00.-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: MŠZŠ-KOM_
D4-404-606/2005.
II.5) Kratek opis: javni razpis za dobavo
strojne in programske opreme Cisco v
skladu s specifikacijami (oprema je namenjena povezovanju vzgojno-izobraževalnih zavodov – VIZ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,666.666,67 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. 404-606/2005: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška
cesta 116, p.p. 2988, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks 01/423-41-73,
elektronska pošta: Src@src.si, internetni
naslov: http://www.src.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,770.240 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: 404-606/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 40/06
Ob-2170/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25.31.10.00-1, dodatni predmeti:
24.64.12.30-0, 24.64.12.40-3.
II.5) Kratek opis: nakup rentgenskih filmov in kemikalij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 158,041.640 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. 67/05 – za 1. sklop – rentgenskih filmov in kemikalij – skupina A: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 132,993.908,38 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. 67/05 – za 2. sklop
– rentgenskih filmov in kemikalij – skupina
B: Auremiana, d.o.o., Partizanska 109, 6210
Sežana, Slovenija, faks 05/731-13-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,310.825 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL; da; Uradni list RS, št. 93 z dne 21. 10.
2005, Ob-28284/05.
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: 27. 1. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 403-116/2004
Ob-2301/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.11.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javno naročilo za dobavo letnih in zimskih avtoplaščev, št.
403-116p/2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava letnih in zimskih avtoplaščev, ki obsega:
– sklop 1 – letni avtoplašči,
– sklop 2 – zimski avtoplašči.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-116p/2004
(sklop 1 in 2): Petrol d.d., kontaktna oseba:
Rafko Kavčič, Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/471-44-45, faks
+386/1/471-41-40, elektronska pošta: Rafko.Kavcic@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,628.329,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-116p/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; poziv k sodelovanju št.
17122-06-403-116p/2004/6, z dne 23. 3.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-2335/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Koprivnica, kontaktna oseba: Polona Žigante, Koprivnica 2, 8282
Koprivnica, Slovenija, tel. 07/49-76-900,
faks 07/49-76-901, elektronska pošta:
os.koprivnica@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: Mesarstvo Ribič, Titova cesta 103, Senovo.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,207.996,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Mesarstvo Ribič, Titova cesta 103, Senovo.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 578.088 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 58.644,25 SIT.
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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 147.560 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 1,612.394,63 SIT; 1,629.107,97
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2, Novo
mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,654.561,42 SIT; 2,048.978 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 241.304 SIT; 299.560 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: 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 144.550 SIT; 173.728,47 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 985.652,19 SIT; 1,022.905,45 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 211.603,21 SIT; 228.572,79 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 89.566,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 367.216,08 SIT; 450.830,52 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 1,458.437,68 SIT; 1,515.223,64
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 93.600 SIT; 548.518,14 SIT.
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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 511.454,54 SIT; 634.144,66 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 420.756 SIT; 519.060 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: potrošni material za pouk: Papir servis d.d., Pod ježami 3, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 485.955,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: obrazci in tiskovine: Papir servis d.d.,
Pod ježami 3, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 74.092,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pisarniški material: Mladinska knjiga
trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 107.479,40 SIT; 206.358 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 311.065,80 SIT; 649.430,40 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:
19. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 97 z dne 4. 11.
2005, Ob-29500/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 1. 2006.
Osnovna šola Koprivnica
Ob-2336/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Narodnega Heroja Rajka Hrastnik, kontaktna oseba: Darinka Selič, Log 19,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-46-000,
faks 03/56-44-305, elektronska pošta: Projekt3.osljhrnhr@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: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 7,999.100,84 SIT; 8,075.665,85
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Mesni
diskont Vidmar, Trg borcev NOB 2, Dol pri
Hrastniku.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,116.847 SIT; 2,714.042,87 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 298.505,20 SIT; 361.348,40 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 420.546 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 11,700.304,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: DON DON d.o.o., Trdinova p. 2a, 8330
Metlika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 14,542.131,33 SIT; 16,239.683,25
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 660.873,50 SIT; 782.209,05 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 791.197,73 SIT; 1,203.813,50 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 9,664.366,25 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 1,603.670,15 SIT; 1,786.862,63
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 722.018,68 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,646.596,28 SIT; 1,750.857,33
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 8,766.564,27 SIT; 8,801.387,86
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 108 z dne 2. 12.
2005, Ob-33511/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 1. 2006.
Osnovna šola
Narodnega Heroja Rajka Hrastnik
Ob-2338/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Leskovec, kontaktna
oseba: Barbara Bizjak, Pionirska 4, 8273
Leskovec, Slovenija, tel. 07/49-04-061,
faks 07/49-04-063, elektronska pošta:
os.leskovec-kk@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: MIR d.d., Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 16,488.094 SIT; 18,291.798 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 8,242.962 SIT, 9,540.014,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 190.960 SIT; 190.960 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene ribe: Hrib d.o.o., Večje
Brdo 8, Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,082.613 SIT; 1,177.268,40 SIT.
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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 11,263.176,68 SIT; 11,545.564,21
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2, Novo
mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 12,226.697,11 SIT; 12,789.895,37
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 442, Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,512.724,38 SIT; 3,393.446 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2, Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 5,346.048 SIT; 5,854.356,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Imperl Janez s.p., Drožanjska 39, Sevnica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 6,954.524,50 SIT; 9,059.533 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 3,151.870,75 SIT; 3,376.644,49
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,813.924,70 SIT; 1,955.354,45
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Nektar&Natura
d.o.o., Kamniška 24, Radomlje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,091.612,87 SIT; 2,373.294,71
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: ERA-SV
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 5,602.930,18 SIT; 6,106.079,73
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila in izdelki za čiščenje: 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 1,184.909,02 SIT; 1,975.804,80
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

sklop: papirna galanterija: 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 389.571,64 SIT; 522.840 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: potrošni material za pouk: ponudnik
ni bil izbran.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: obrazci in tiskovine: ponudnik ni bil
izbran.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pisarniški material: ponudnik ni bil
izbran.
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 235.592,78 SIT; 519.705,24 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: 26.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 28. 10.
2005, Ob-29009/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 1. 2006.
Osnovna šola Leskovec
Ob-2339/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Podbočje, kontaktna oseba: Irena Bausovac, Podbočje 82, 8312
Podbočje, Slovenija, tel. 07/49-77-030,
faks 07/49-78-474, elektronska pošta:
os.podbocje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certifikat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: MIR d.d., Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3,859.920,05 SIT; 4,224.693,56
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,220.559,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 90.975,08 SIT.

Št.

11 / 3. 2. 2006 /

Stran

787

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: zamrznjene in sveže ribe: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana, Ribogojstvo
Goričar d.o.o., Slivje 2, Podbočje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 266.204,75 SIT; 343.945 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,311.738,98 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2, Novo mesto, Domača pekarna Papež, Rostoharjeva
64, Krško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 4,358.511 SIT; 5,149.937,04 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 442, Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 795.803,67 SIT; 958.809 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: 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 385.681 SIT; 530.053,02 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Agro Mrkac
d.o.o., C. v Šmartno 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,606.171,07 SIT; 1,733.992,75
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 523.176,15 SIT; 543.729,73 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 244.879,62 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 657.180,36 SIT; 692.235,43 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 2,324.636,53 SIT; 2,423.330,77
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 108 z dne 2. 12.
2005, Ob-33512/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 1. 2006.
Osnovna šola Podbočje
Ob-2340/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, kontaktna oseba: Erna Šegula, Ulica
talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/33-21-527, faks 07/37-31-631, elektronska pošta: ssgt.nm@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano in slaščičarskega 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: MIR d.d., Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,717.486,66 SIT; 2,893.132,97
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
cena 1,259.674,15 SIT, 1,511.196,27 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,686.774,65 SIT; 3,093.660,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: zamrznjene in sveže 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 275.861,25 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 8,522.936,76 SIT; 8,756.424,36
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Manja d.o.o., Trdinova pot 2a, 8330 Metlika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 12,009.363,73 SIT; 14,446.607,12
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 175.357,70 SIT; 205.640 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: 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 888.732,18 SIT; 1,135.916 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 1,940.376,68 SIT; 2,008.465,20
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,422.507,71 SIT; 2,615.069,17
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 570.753,40 SIT; 860.676,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 5,154.199,04 SIT; 6,053.774,97
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 18,079.269,71 SIT; 20,566.301,74
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: dodatki za kreme in tortni dekor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: ni bilo prejetih ponudb.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: slaščičarska embalaža.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: ni bilo prejetih ponudb.
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; Uradni list RS, št. 108 z dne 2. 12.
2005, Ob-33513/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 1. 2006.
Srednja šola za gostinstvo
in turizem Novo mesto
Ob-2444/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.00.00.00-2, 40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: električna energija za pošte
za obdobje od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007.
II.5) Kratek opis: električna energija za
pošte.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 52-2005/B: Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba: Karmen Šmon,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-83-207, faks 04/20-83-294.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 89,329.483,82 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 52-2005/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005,
Ob-31916/05.
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: 26. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-2445/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.00.00.00-2, 40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: električna energija za velika odjemna mesta Pošte Slovenije za obdobje od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007.
II.5) Kratek opis: električna energija – II.
faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 87-2005/B: Elektro Maribor, d.d., kontaktna oseba: Karmen Puc,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,238.901,36 SIT brez
DDV; najnižja ponudba 97,238.901,36 SIT
brez DDV, najvišja ponudba 100,490.391,24
SIT brez DDV.
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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: 87-2005/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 5. 3. 2004,
Ob-6333/04.
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: 26. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 116/1-10/2005-2006
Ob-2452/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.5) Kratek opis: računalniška oprema:
1. sklop: računalniki,
2. sklop: monitorji,
3. sklop: tiskalniki – laserski,
4. sklop: tiskalniki – termični.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10/2005: 2. sklop: monitorji: Lancom d.o.o., kontaktna oseba: Dejan
Širec, Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-00-300, faks 02/33-00-309,
elektronska pošta: info@lancom.si, internetni naslov: www.lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,600.917,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10/2005 1.
sklop: računalniki: Unistar LC d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Borut Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-56-02, faks 01/475-56-00, internetni
naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,662.824,34 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. 10/2005 3. sklop:
tiskalniki laserski: Unistar LC d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Boruh Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, internetni
naslov: www.unistar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,043.523,32 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. 10/2005 4. sklop:
tiskalniki termični: EMG d.d. Žalec, kontaktna oseba: Polona Borinc, Aškerčeva 4a,
3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/712-15-20,
faks 03/712-15-66, elektronska pošta: polona.borinc@mikropis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 779.997 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29936/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Lucija Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-98,
faks +386/1/478-18-05, elektronska pošta:
lucija.remec@gov.si, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (Splošna
dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih specifikacij)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SI0305.01/2.
II.5) Kratek opis: projekt Izgradnja
mednarodnega mejnega prehoda Dragonja obsega izgradnjo mednarodnega
mejnega prehoda Dragonja v obsegu:
plato, cestna in komunalna infrastruktura ter objekti vključno z opremo in
nadstrešnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,591.121 EUR.
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. SI0305.01/2: SCT
d.d., kontaktna oseba: Ivan Zidar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-52-04, faks +386/1/434-52-80,
internetni naslov: www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,319.524,93 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL EK: ne. Objava samo v UR SR:
Ob-26246/05, Ob-26247/05 z dne 30. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; PHARE: Council Regulation (EEC)
št. 3609/89 z dne 18. 12. 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC) št.
2698/90 z dne 17. 9. 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne 23. 12. 1991,
Council Regulation (EEC) št. 2334/92 z dne
7. 8. 1992, Council Regulation (EEC) št.
1764/93 z dne 30. 6. 1993, Council Regulation (EC) št. 1366/95 z dne 12. 6. 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. 3.
1996, Council Regulation (EC) št. 753/96 z
dne 22. 4. 1996, Council Regulation (EC) št.
1266/1999 z dne 21. 6. 1999, Council Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. 12. 2000,
Council Regulation (EC) št. 2500/2001 z
dne 17. 12. 2001 in Council Regulation (EC)
št. 769/2004 z dne 21. 4. 2004).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave

Ob-2464/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za

Ob-2465/06
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the
contracting authority: Ministry of pub-

Ob-2474/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Kočevje, kontaktna oseba: Komat Anton, Roška cesta 10,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-11-23,
faks 01/893-16-01, elektronska pošta: gzkocevje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: GVC-24/50 koč.
II.5) Kratek opis: nakup gasilskega vozila – šasije za potrebe PGD Kočevje, v
skladu s tipizacijo vozil GZS, nadgrajeno
v gasilsko vozilo GVC 24/50.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja cena,
2. karakteristike šasije,
3. garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-28340/05: Gasilska vozila Pušnik d.o.o., kontaktna oseba: Marijan
Pušnik, Črešnjevec 120a, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/818-46-60, faks
02/840-19-51, elektronska pošta: mp-pusnik@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,280.000 SIT.
Valuta: 60 dni po dobavi.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28340/05 z dne 21. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Kočevje
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lic administration, Directorate for investments, Real estate and joint services of state administration, for the
attention of: Lucija Remec, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/478-18-98, fax +386/1/478-18-05,
electronic mail: lucija.remec@gov.si, internet address: www.mju.gov.si.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of contract: works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (General
works in the field of construction and infrastructure (without special specifications)).
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: SI0305.01/2.
II.5) Short description: The project Construction of International Border Crossing Dragonja includes the construction
of an international border crossing post
at Dragonja in the scope of plateau, road
and communal infrastructure, buildings
(including equipment) and roofing constructions.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 4.591.121,00 EUR.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider:
contract No SI0305.01/2: SCT d.d., for the
attention of: Mr Ivan Zidar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/434-52-04, fax +386/1/434-52-80,
internet address: www.sct.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price
3.319.524,93 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.3) Date of contract award: 29. 11.
2005.
VI.4) Number of tenders received: 3.
VI.5) Was this contract subject to a Notice in the Official Journal: no. In the Official
gazzete only: Ob-26246/05, Ob-26247/05
of 30. 9. 2005.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme financed by EU Funds:
yes; PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18th December 1989 (as amended by Council Regulation (EEC) No 2698/90
of 17th September 1990, Council Regulation
(EEC) No 3800/91 of 23rd December 1991,
Council Regulation (EEC) No 2334/92 of 7th
August 1992, Council Regulation (EEC) No
1764/93 of 30th June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12th June 1995,
Council Regulation (EC) No 463/96 of 11th
March 1996, Council Regulation (EC) No
753/96 of 22nd April 1996, Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21st June 1999,
Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5th
December 2000, Council Regulation (EC)
No 2500/2001 of 17th December 2001 and
Council Regulation (EC) No 769/2004 of 21st
April 2004).
VI.8) Date of dispatch of this notice:
24. 1. 2006.
Ministry of public administration,
Directorate for investments, Real estate
and joint services
of state administration

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2466/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Lucija Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-98,
faks +386/1/478-18-05, elektronska pošta:
lucija.remec@gov.si, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (Splošna
dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih specifikacij)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SI0305.01/3.
II.5) Kratek opis: projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Središče ob
Dravi obsega izgradnjo mednarodnega
mejnega prehoda Središče ob Dravi v
obsegu: plato, cestna in komunalna infrastruktura ter objekti vključno z opremo in nadstrešnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,178.301 EUR.
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. SI0305.01/3: SCT
d.d., kontaktna oseba: Ivan Zidar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-52-04, faks +386/1/434-52-80,
internetni naslov: www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,891.248,42 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL UK: ne; objava samo v UR SR:
Ob-26248/05, Ob-26249/05 z dne 30. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; PHARE: Council Regulation (EEC)
št. 3609/89 z dne 18. 12. 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC) št.
2698/90 z dne 17. 9. 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne 23. 12. 1991,
Council Regulation (EEC) št. 2334/92 z dne
7. 8. 1992, Council Regulation (EEC) št.
1764/93 z dne 30. 6. 1993, Council Regulation (EC) št. 1366/95 z dne 12. 6. 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. 3.
1996, Council Regulation (EC) št. 753/96 z
dne 22. 4. 1996, Council Regulation (EC) št.
1266/1999 z dne 21. 6. 1999, Council Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. 12. 2000,
Council Regulation (EC) št. 2500/2001 z
dne 17. 12. 2001 in Council Regulation (EC)
št. 769/2004 z dne 21. 4. 2004).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave

Ob-2467/06
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the
contracting authority: Ministry of public administration, Directorate for investments, Real estate and joint services of state administration, for the
attention of: Lucija Remec, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/478-18-98, fax +386/1/478-18-05,
electronic mail: lucija.remec@gov.si, internet address: www.mju.gov.si.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of contract: works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (General
works in the field of construction and infrastructure (without special specifications)).
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: SI0305.01/3.
II.5) Short description: The project Construction of International Border Crossing Središče ob Dravi includes the
construction of an international border
crossing post at Središče ob Dravi in the
scope of plateau, road and communal
infrastructure, buildings (including equipment) and roofing constructions.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 3.178.301,00 EUR.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider:
contract No SI0305.01/3: SCT d.d., for the
attention of: Mr Ivan Zidar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/434-52-04, fax +386/1/434-52-80,
internet address: www.sct.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price
2.891.248,42 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.3) Date of contract award: 30. 11.
2005.
VI.4) Number of tenders received: 4.
VI.5) Was this contract subject to a Notice in the Official Journal: no; in the Official
gazzete only: Ob-26248/05, Ob-26249/05
of 30. 9. 2005.
VI.6) Does this contract relate to a project/programme financed by EU Funds:
yes; PHARE: Council Regulation (EEC)
No 3906/89 of 18th December 1989 (as
amended by Council Regulation (EEC) No
2698/90 of 17th September 1990, Council
Regulation (EEC) No 3800/91 of 23rd December 1991, Council Regulation (EEC)
No 2334/92 of 7th August 1992, Council
Regulation (EEC) No 1764/93 of 30th June
1993, Council Regulation (EC) No 1366/95
of 12th June 1995, Council Regulation (EC)
No 463/96 of 11th March 1996, Council Regulation (EC) No 753/96 of 22nd April 1996,
Council Regulation (EC) No 1266/1999 of
21st June 1999, Council Regulation (EC) No
2666/2000 of 5th December 2000, Council
Regulation (EC) No 2500/2001 of 17th December 2001 and Council Regulation (EC)
No 769/2004 of 21st April 2004).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.8) Date of dispatch of this notice:
24. 1. 2006.
Ministry of public administration,
Directorate for investments, Real estate
and joint services
of state administration
Ob-2468/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Lucija Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-98,
faks +386/1/478-18-05, elektronska pošta:
lucija.remec@gov.si, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (Splošna
dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih specifikacij)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SI0305.01/1.
II.5) Kratek opis: projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Starod obsega izgradnjo mednarodnega mejnega
prehoda Starod v obsegu: plato, cestna
in komunalna infrastruktura ter objekti
vključno z opremo in nadstrešnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,916.868 EUR.
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. SI0305.01/1: Primorje d.d.,
kontaktna oseba: Dušan Črnigoj, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
+386/5/369-00-00, faks +386/5/369-02-00,
internetni naslov: www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,459.817,40 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL EK: ne; objava samo v UR SR:
Ob-26244/05, Ob-26245/05 z dne 30. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; PHARE: Council Regulation (EEC)
št. 3609/89 z dne 18. 12. 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC) št.
2698/90 z dne 17. 9. 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne 23. 12. 1991,
Council Regulation (EEC) št. 2334/92 z dne
7. 8. 1992, Council Regulation (EEC) št.
1764/93 z dne 30. 6. 1993, Council Regulation (EC) št. 1366/95 z dne 12. 6. 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. 3.
1996, Council Regulation (EC) št. 753/96 z
dne 22. 4. 1996, Council Regulation (EC) št.
1266/1999 z dne 21. 6. 1999, Council Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. 12. 2000,
Council Regulation (EC) št. 2500/2001 z
dne 17. 12. 2001 in Council Regulation (EC)
št. 769/2004 z dne 21. 4. 2004).

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave
Ob-2469/06
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the
contracting authority: Ministry of public administration, Directorate for investments, Real estate and joint services of state administration, for the
attention of: Lucija Remec, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/478-18-98, fax +386/1/478-18-05,
electronic mail: lucija.remec@gov.si, internet address: www.mju.gov.si.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of contract: works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (General
works in the field of construction and infrastructure (without special specifications)).
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: SI0305.01/1..
II.5) Short description: the project Construction of International Border Crossing Starod includes the construction
of an international border crossing post
at Starod in the scope of plateau, road
and communal infrastructure, buildings
(including equipment) and roofing constructions.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 4.916.868,00 EUR.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: contract No SI0305.01/1: Primorje d.d., for the
attention of: Mr Dušan Črnigoj, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenia, telephone +386/5/369-00-00, fax +386/5/369-02-00,
internet address: www.primorje.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price
3.459.817,40 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.3) Date of contract award 29. 11.
2005.
VI.4) Number of tenders received: 4.
VI.5) Was this contract subject to a Notice in the Official Journal: no; in the Official
gazzete only: Ob-26244/05, Ob-26245/05
of 30. 9. 2005.
VI.6) Does this contract relate to a project/programme financed by EU Funds:
yes; PHARE: Council Regulation (EEC)
No 3906/89 of 18th December 1989 (as
amended by Council Regulation (EEC) No
2698/90 of 17th September 1990, Council
Regulation (EEC) No 3800/91 of 23rd December 1991, Council Regulation (EEC)
No 2334/92 of 7th August 1992, Council
Regulation (EEC) No 1764/93 of 30th June
1993, Council Regulation (EC) No 1366/95
of 12th June 1995, Council Regulation (EC)
No 463/96 of 11th March 1996, Council Regulation (EC) No 753/96 of 22nd April 1996,
Council Regulation (EC) No 1266/1999 of
21st June 1999, Council Regulation (EC) No
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2666/2000 of 5th December 2000, Council
Regulation (EC) No 2500/2001 of 17th December 2001 and Council Regulation (EC)
No 769/2004 of 21st April 2004).
VI.8) Date of dispatch of this notice 24. 1.
2006.
Ministry of public administration,
Directorate for investments, Real estate
and joint services
of state administration
Št. 12/2006
Ob-1752/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane
Miklavec, Trg francoske revolucije 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-60-00,
faks 01/241-60-37, elektronska pošta: stane.miklavec@festival-lj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2005-Teh.
II.5) Kratek opis: izvedba GOI del obnove in dokončanje Lapidarija ABCM na
Ljubljanskem gradu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena: vplivnost 90%,
– finančna usposobljenost: vplivnost
10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-02/2005-Teh:
IMOS d.d., kontaktna oseba: Mitja Majnik,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-33-10, faks 01/473-33-78, elektronska pošta: mitja.majnik@imos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99,994.587,27 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26104/05.
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: 24. 1. 2006.
Festival Ljubljana
Ob-1876/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na pošti Jesenice
na Dolenjskem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,268.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ob-25423/05 z dne 23. 9. 2005.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 403-272/05
Ob-1933/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Peter Kete, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-31,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: peter.kete@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.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: 403-272/05.
II.5) Kratek opis: javni razpis za novogradnjo podružnične šole v Budanjah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 167,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 642A51: Vegrad d.d., kontaktna oseba: Ivan Kroflič,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-21-00, faks 03/896-22-00, elektronska pošta: info@vegrad.si, internetni naslov:
www.vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 132,699.960 SIT;
najnižja ponudba 132,699.960 SIT, najvišja
ponudba 230,000.000 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: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-272/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29940/05.
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: 24. 1. 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 005/06
Ob-2130/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Bled, po pooblastilu Ministrstva za šolstvo
in šport, kontaktna oseba: Janez Šolar, Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-34-00, faks 04/574-21-30, elektronska pošta: gostursol@vgs-bled.si, internetni
naslov: http://www.vgs-bled.si.
II.5) Kratek opis: izvedba elektro in
strojnih instalacij pri obnovi sobnega
dela in posodobitvi kavarne in seminarskih prostorov v hotelu Astoria.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) 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: Makro 5 investicije d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Habjan, Kidričeva 46, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-55-55, faks 05/663-55-50, elektronska pošta: info@makro5.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 82,500.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Elmo Elektromontažno podjetje d.d., kontaktna oseba: Tone Svet, Vojkova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-88-31, faks 01/530-88-48, elektronska pošta: franc.treven@elmo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 79,180.713,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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. 84 z dne 16. 9. 2005,
Ob-24723/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2006.
Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Bled, po pooblastilu Ministrstva
za šolstvo in šport
Št. 14/06
Ob-2135/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.,
Trg svobode 9, 8290 Sevnica, Slovenija in
Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za Projekt skupni podvig, Koprska ulica 92, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Vladimir Ribič,
tel. 07/816-38-00, faks 07/816-38-14.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: zaščita Kompolja – II.
faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 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: NIVO, gradnje in ekologija d.d., kontaktna oseba: Peter Štefanec, Lava 11, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/422-41-00, faks
03/422-41-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 327,984.903,62 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22186/05 z dne 12. 8. 2005 in
Ob-24104/05 z dne 9. 9. 2005 (podaljšanje
roka za oddajo ponudb).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Infra, izvajanje investicijske dejavnosti
d.o.o.
HSE d.o.o., za Projekt skupni podvig
Št. 50
Ob-2171/06
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: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 7/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba dodatnih horizontalnih
drenaž z vrtanjem in izvedba kanala na
vzhodnem delu I. odlagalnega polja na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 7/05.
VI.4) Število prejetih ponudb: prejeli smo
2 ponudbi, ki sta bili za naročnika nesprejemljivi, saj sta presegali višino zagotovljenih
sredstev za predmetno javno naročilo, zato
ju je bilo potrebno skladno s 76. členom
ZJN-1 zavrniti.
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: 27. 1. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-2449/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za pro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
met – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija nevarnega
mesta na cesti R3-646, odsek št. 1195
Grosuplje Ivančna Gorica - dodatna
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-112: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,266.270 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste

Storitve
Št. 961-19/05
Ob-1754/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; dodatni predmeti, glavni besednjak: 78.14.00.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 15.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-19/05.
II.5) Kratek opis: oblikovanje, tiskanje
in dobava obrazcev in drugih tiskovin za
potrebe Zavoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961-19/05: Birografika
Bori d.o.o., kontaktna oseba: Davorin Mikuž,
Linhartova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-20-410, faks 01/23-26-695, elektronska pošta: davorin.mikuz@birografikabori.si,
internetni naslov: www.birografikabori.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,535.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-19/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26591/05.
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: 24. 1. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
šT. 20/2006
Ob-1944/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Koper, kontaktna oseba: Darja Pečič, Ulica 15. maja 8,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/62-62-851,
faks O5/62-75-601, elektronska pošta:
VdcKp@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: najem prostorov za
stanovanjsko skupino na območju Občine Izola.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,488.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena najemnine za m2 – največ 70
točk,
2. objekt se nahaja v starem mestnem
jedru – 30 točk.
Najvišje možno število točk je 100.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Kleva Ivančić Jan in Kleva Ivančić Rok,
Strunjan 55, 6320 Portorož, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena je 11 EUR za m2   kar
znaša mesečno za 188 m2 2.068 EUR, preračunano v SIT je 451.200 SIT mesečno.
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. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 32506/05 z dne 25. 11. 2005 – razpis,
33545/05 z dne 2. 12. 2005 – popravek.
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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: 26. 1. 2006.
Varstveno delovni center Koper
Saša Kos
Ob-2114/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
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:
»Izvedba zunanje kontrole kakovosti v RS
pri izgradnji avtocest, pri izgradnji AC odseka Pesnica – Slivnica: NZC km 0,87 – km
3,80; etapa od km 0,860 do km 1,905«.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000412/2005 – izvedba
zunanje kontrole kakovosti v RS pri izgradnji avtocest, pri izgradnji AC odseka Pesnica–Slivnica: NZC km 0,87 – km
3,80, etapa od km 0,860 do km 1,905.
II.5) Kratek opis:
A) Gradbeni proizvodi, ki se gotovi dostavijo na gradbišče objekta
B). Gradbena dela in tehnološki postopki na:
– temeljnih tleh in temeljenju,
– nasipih, zasipih, klinih in posteljici,
– nevezani nosilni plasti,
– obrabnonosilcih in obrabnozapornih
plasteh asfaltnih zmesi,
– cementnih betonih za vse vrste objektov,
– hidroizolacijah,
– pri vgradnji in napenjanju trajnih geotehničnih sider,
– gradnji objektov zaščite pred hrupom.
Pregledi in spremljanje del, vključno meritve in geodetska spremljava gradnje
Delna in končna poročila
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 000412/2005: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ul. 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-42-50,
faks 01/436-74-49.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:18,943.545 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000412/2005.
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; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21089/05.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne; kredit EIB.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-2129/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Jure Mahkota, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/478-27-74, faks 00386/1/478-27-43,
elektronska pošta: jure.mahkota@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/durs/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 87430, CPC.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov Davčne uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 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 19/2005 - I. sklop:
Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Sever, Ljubljanska cesta 12/f, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-19,
elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,658.464 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 19/2005 - II. sklop: Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Robert Lah,
Ljubljanska cesta 12/f, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-19,
elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,836.856 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 19/2005 - III. sklop: Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Ranko Šmigoc, Ljubljanska 12/f, 1236 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-19,
elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,696.164 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 19/2005 - IV. sklop: Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Ranko Šmigoc, Ljubljanska 12/f, 1236 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-19,
elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50,113.680 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31180/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-2289/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-21-36, faks 01/478-21-62, elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.21.00.00-7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 73120.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 034/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: organizacija in izvedba izrednih letalskih prevozov za potrebe
Ministrstva za zunanje zadeve RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 034/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 113 z dne 16. 12. 2005,
Ob-35198/05.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je prejel le
eno ponudbo, kar pa onemogoča vzpostavitev konkurence v drugi fazi postopka, s tem
pa ni uresničeno načelo gospodarnosti (4.
člen ZJN). Naročnik zato ni izbral edinega
ponudnika ampak bo ponovil postopek.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 110-1/06
Ob-2302/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00540.
II.5) Kratek opis: PGD in PZR za prorihrupno zaščito na HC Pesnica–Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: City Studio d.o.o., kontaktna oseba: mag. Andrej Cvar, Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,269.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00540.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 89 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: 27. 1. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-2447/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: 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.5) Kratek opis: izvajanje konzultantskih in inženirskih storitev pri upravljanju, vzdrževanju in varstvu državnih
cest.
II.6) ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-177: DDC svetovanje
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.904,986.720 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 91/2005 z dne 14. 10. 2005.
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: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-2448/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: obveščanje javnosti
o stanju državnih cest in prometa na njih
v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV:1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-109: AMZS d.d., Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,665,735 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:
6. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Su 040801/2005
Ob-2462/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Okrožno sodišče na
Ptuju, kontaktna oseba: Anica Korošec,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-08-22 ali 748-08-11, faks
02/748-08-10, elektronska pošta: anica.korosec@sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2005.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov v skupni
izmeri 3.614,50 m2. V obseg čiščenja
poslovnih prostorov so zajeti tudi vsi
pripadajoči prostori.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SU 040801/2005: Čistoča d.o.o., čiščenje in vzdrževanje objektov, kontaktna oseba: Ranko Šmigoc, Ljubljanska c. 12F, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/560-31-00, faks 01/560-31-19.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najvišji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 242,03 SIT
na m2, najvišja ponudba 245,47 SIT na m2.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2005.
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. 95-96 z dne 28. 10.
2005, Ob-28888/05.
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: 25. 1. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 430-155/2005
Ob-2463/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo zdravstvenih storitev za potrebe ambulante medicine dela MNZ – Policije, št.
430-155/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba zdravstvenih storitev, in
sicer laboratorijskih, rentgenskih in drugih specialističnih storitev za ambulanto
medicine dela delavcev MNZ – Policije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-155/2005: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba:
Majda Ciringer, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-39-41, faks
+386/1/300-39-11, elektronska pošta: Majda.Ciringer@zd-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost točke 501,80
SIT (okvirna dvoletna pogodbena vrednost:
30,000.000 SIT).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-155/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-22211/05.
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: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-2480/06
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, Župančičeva 3, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: MfRazpisi@mf-rs.si,
internetni naslov: http://www.gov.si/mf/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 72.23.00.00-6, dodatni predmeti:
72.26.70.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EZRLKV01.
II.5) Kratek opis: razvoj in vzdrževanje
aplikativne podpore enotnemu upravljanju likvidnosti sistema EZR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-20/2005/16.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-16615/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je zaradi
nepravilne vsebine ponudb zavrnil vse prejete ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Ministrstvo za finance

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 38/258/2006
Ob-2126/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Franc Prepeluh, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Franc.Prepeluh@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 201/2005.
II.5) Kratek opis: nabava sekundarne
opreme zaščite za RTP Beričevo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 201/2005: Siemens, d.o.o., kontaktna oseba: Samo
Šarec, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/47-46-116, faks
++386/1/47-46-106, elektronska pošta:
Samo.sarec@siemens.com, internetni naslov: www.siemens.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,844.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 201/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 79,844.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 1. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 025598
Ob-2285/06
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: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24 naba/05.
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II.5) Kratek opis: tiskanje računov s posebno položnico za obračun vodarine in
kanalščine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,300.000 SIT na leto.
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 24 naba/05:
KRO d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Kralj,
Spodnje Pirniče 24i, SI-1215 Medvode,
Slovenija, tel. +386/(0)1/362-53-00, faks
+386/(0)1/362-53-15, elektronska pošta:
uros.kralj@kro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,684.500 SIT na leto.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 24 naba/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; 21. 10. 2005,
št. 024932, Ob-28331/05.
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: 27. 1. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Javni razpisi
Ob-1885/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 6 z dne 20. 1.
2006 na strani 433, Ob-416/06 je bil objavljen javni razpis za dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev družbe
RTH d.o.o., Trbovlje.
Prvi odstavek VII. točke: Rok za oddajo
vloge in datum odpiranja vlog se pravilno
glasi: potencialne prijavitelje naročnik poziva, da oddajo svojo vlogo do 16. 2. 2006 do
9. ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti
dan ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št. 316-7/2006
Ob-2286/06
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št.
116/05), 65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 – ZJA,
110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US, 51/04), in
12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje informativnih,
ozaveščevalnih in promocijskih
dejavnosti za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije
1. Ime oziroma naziv in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Direktorat za evropske zadeve in
investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za sofinanciranje aktivnosti, ki po
namenu in ciljih ustrezajo programskemu
področju “Informativne, ozaveščevalne in
promocijske dejavnosti za učinkovito rabo
energije (URE) in izrabo obnovljivih virov
energije (OVE)” za leto 2006.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ter
samostojni podjetniki, ki imajo uradni sedež
na ozemlju Republike Slovenije. Kandidirajo
lahko organizacije, ki bodo izvajale promocijo in informiranje o URE in OVE in ne promocije lastne dejavnosti.
Podprti bodo tisti vlagatelji vlog, ki bodo
z izvedbo opredeljenih aktivnosti:
1. spodbujali gospodarske družbe za
uvajanje energetskega menedžmenta in
uporabo sodobnih energetskih tehnologij;
2. spodbujali URE in OVE v malih in srednjih podjetjih;
3. motivirali lokalne skupnosti za izrabo
lokalnih energetskih virov in URE v javnih
stavbah;
4. promovirali energetsko varčno vožnjo
v prometu;
5. informirali potencialne investitorje o
naprednih energetskih tehnologijah za URE,
kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije
in drugih obnovljivih virov energije, razen
lesne biomase;
6. promovirali URE in OVE v izobraževalnih programih.
Za ugotovitev primernosti za sofinanciranje bodo za ocenjevanje, vrednotenje in
določitev deleža sofinanciranja aktivnosti
uporabljena merila za ocenjevanje, in sicer:
reference izvajalca, kakovost načrta za izvedbo programa del (izvedbena celovitost
in razčlenjenost) predlaganih aktivnosti, finančni načrt in stroškovna učinkovitost ter
stopnja doseganja ciljnih javnosti v okviru
predlagane vsebine. Ocenjevanje in vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno s
točkovanjem po posameznem merilu. Dodelitev sredstev sofinanciranja aktivnosti,
opredeljenih v posamezni vlogi, je možna do
zneska zaprošenih sredstev oziroma največ
do 50% vrednosti celotne izvedbe aktivnosti.
Sredstva sofinanciranja se bodo dodeljevala
kumulativno za vloge z najvišjim zbirom točk
okvirno do obsega razpisanih sredstev. Na-
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tančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in
merila za dodelitev sofinanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: predvideni
celotni razpisani znesek je 18,000.000 SIT
na proračunski postavki 5542.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od 1. aprila do 31. decembra 2006.
5. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog: upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno označene
in, ne glede na vrsto prenosa, dostavljene
do srede, 1. marca 2006, do 15. ure na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako, da
je na ovojnici navedeno:
– »Vloga – Ne odpiraj!«,
– naziv javnega razpisa (Informativne,
ozaveščevalne in promocijske dejavnosti
za URE in OVE),
– ime in točen naslov predlagatelja.
Neustrezno predloženih in prepoznih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne
3. marca 2006, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
7. Vlagatelji bodo po postopku obveščeni
o potrebni dopolnitvi vlog, najpozneje v 45
dneh od dneva odpiranja pa o izidu javnega
razpisa.
8. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani: www.gov.si/aure ali pa jo
vlagatelji lahko naročijo na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8.
do 15. ure oziroma jo z navedbo svojega
polnega naslova naročijo na elektronskem
naslovu jozef.pogacnik@gov.si in jim bo posredovana po elektronski pošti.
Ministrstvo za okolje in prostor
šT. 4302-1/2006/3
Ob-2477/06
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 in 110/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Uredbe o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Ur. l. RS, št. 74/04 in 32/05),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
RS (Ur. l. RS, št. 62/96 in spremembe),
Memoranduma o soglasju med Evropskimi
skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije Šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave,
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja in k inovacijam
(2002-2006) (Ur. l. RS, št. 5/03), Pogodbe
o Trans-Evropskem sodelovanju in koordinaciji za določanje genomskih zaporedij in
funkcionalno genomiko za človeka patogenih mikroorganizmov št. 006793, Pisma o
nameri Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z dne 21. 3. 2005 in
Memoranduma o soglasju k sodelovanju

na prvem multilateralnem razpisu za raziskovalne projekte v sklopu iniciative ERA
NET PathoGenoMics z dne 25. 11. 2005
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za mednarodne raziskovalne
projekte v sklopu Iniciative Era Net
PathoGenoMics
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za mednarodne raziskovalne projekte v sklopu iniciative
ERA NET PathoGenoMics (v nadaljevanju:
razpis) je sofinanciranje stroškov slovenskih
upravičencev v mednarodnih raziskovalnih
projektih (v nadaljevanju: projekti) iniciative
ERA NET PathoGenoMics v 6. okvirnem
programu EU.
Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2007. Čas trajanja
projektov je največ 3 leta.
Za aktivnosti iz predmeta razpisa bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zagotovilo sredstva za posamezno
proračunsko leto v skladu s tem razpisom in
na način, dogovorjen s pogodbo, sklenjeno
s slovenskim izvajalcem projekta (Priloga
št. 1), največ do višine letno predvidenih
sredstev iz tega razpisa. Sredstva bodo iz
proračuna izplačana v skladu z navedeno
pogodbo.
2.1 Namen in cilji razpisa
Nalezljive bolezni so v letu 2002 po vsem
svetu zahtevale 14.9 milijonov smrtnih žrtev,
več kot jih je zahteval rak (7,1 milijona) in
skoraj toliko kot jih zahtevajo kardio-vaskularne bolezni (16,9 milijonov). Patogeni mikroorganizmi povzročajo številne nalezljive
bolezni. Grožnja, ki jo za zdravje ljudi predstavljajo bolezni, ki jih povzročajo mikrobi,
se je v zadnjih letih še povečala zaradi razvoja odpornosti proti antibiotikom in drugim
zdravilom proti nalezljivim boleznim, kakor
tudi zaradi širjenja patogenov kot posledice
globalnih potovanj.
Genomika je temeljito spremenila medicinske raziskave na mnogih področjih, tudi
na področju proučevanja patogenih mikroorganizmov. Toda medtem, ko so bile raziskave človeškega genoma znatno financirane
in mednarodno koordinirane, je financiranje
in organizacija nacionalnih raziskovalnih
programov za patogenomiko ostala v Evropi fragmentirana. Zato sta bili za oblikovanje
evropskih raziskovalnih programov na področju patogenomike financirani dve pobudi,
in sicer mreža odličnosti Europathogenomics ter iniciativa ERA NET PathoGenoMics. Mreža odličnosti Europathogenomics si
prizadeva spodbuditi raziskave na področju
funkcionalne genomike patogenih bakterij,
sodelovanje raziskovalcev ter postdoktorsko
izobraževanje raziskovalcev na tem področju. Iniciativa ERA NET PathoGenoMics s
polnim naslovom Pogodba o Trans-evropskem sodelovanju in koordinacija za določanje genomskih zaporedij in funkcionalno
genomiko za človeka patogenih mikroorganizmov št. 006793 uvaja koordinacijo raziskav na omenjenem področju v državah
vključenih v iniciativo.
Iniciativa ERA NET PathoGenoMics bo
pripomogla k preprečevanju podvajanja raz-
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iskav in bo omogočala komplementarnost
nacionalnih usmeritev. Boljša koordinacija
med sodelujočimi bo spodbujala sodelovanje pri financiranju in omogočala skupen
dostop do tehnologij. Sodelovanje bo na
koncu pripeljalo do razvoja in uporabe skupno pridobljenih pripomočkov, kot so biološke zbirke, podatkovne baze in tehnološke
platforme. Iniciativa ERA NET PathoGenoMics je usmerjena na doseganje kritične
mase tako glede zmogljivosti, kakor glede
znanja, kar zaenkrat ni na voljo v nobeni od
posameznih evropskih držav. Z izboljšano
koordinacijo aktivnosti med zainteresiranimi
stranmi in strateško izrabo svojih zmogljivosti bi Evropa lahko stopnjevala svoj vpliv v
svetovnem merilu.
2.2 Države partnerice
V okviru iniciative ERA NET PathoGenoMics so se,
– Zvezno Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in kulturo (BMBWK) Republike Avstrije;
– Finska akademija (AKA), Finska;
– Nacionalna agencija za raziskave
(ANR), Francija;
– Zvezno ministrstvo za izobraževanje in
raziskave (BMBF), Nemčija;
– Izraelsko ministrstvo za zdravje
(CSMOH), Glavni urad za znanost, Izrael;
– Znanstvena in tehnološka fundacija
(FCT, Portugalska);
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT), Slovenija;
– Ministrstvo za izobraževanje in znanost (MEC), Španija;
(v nadaljevanju: države partnerice) skupno odločile, da objavijo prvi skupni razpis
za multilateralne raziskovalne projekte na
področju uporab globalnih metod in pristopov, ki temeljijo na genomskem proučevanju
bakterij in gliv, patogenih za ljudi.
Razpis objavljajo države partnerice simultano, vsaka v svoji državi. Splošna pravila tega razpisa so enaka v vseh državah;
točke 3, 4, 5, 6, 7 in 10 tega razpisa so
odvisne od nacionalnih predpisov v vsaki
državi partnerici.
2.3 Področja razpisa
V okviru iniciative ERA NET PathoGenoMics bo zagotovljeno sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov, ki temeljijo na
skupnem delu z visoko stopnjo inovativnosti
ter znanstvenega in tehnološkega tveganja.
Vsaka država partnerica bo predvidoma sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih
raziskovalcev na projektu.
Predlogi projektov naj se osredotočijo
na:
– bakterije in glive, patogene za človeka,
in sorodne ne-patogene mikrobne vrste;
– bakterije in glive, patogene za živali in
potencialno nevarne za okužbo ljudi;
– odgovore gostitelja na patogene bakterije in glive.
Predlogi projektov morajo jasno prikazati
zlasti vsestransko uporabo metod in na genomu temelječih pristopov in ne smejo biti
osredotočeni le na posamezne teme (npr.
proučevanje posameznih genov) ali na pristope, ki ne temeljijo na genomu (npr. naključno določitev antimikrobnih sestavin).
Predlogi projektov naj se osredotočijo na
teme v okviru naslednjih prioritet:
– ekologija mikrobnih skupnosti, rezervoarji, nesimptomatične okužbe;
– komenzalizem / prenos virulence;
– patogenovo izrabljanje gostitelja in
upravljanje z njim;
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– razvoj mikrobne virulence, splošno
stanje mikrobov in odpornost proti antibiotikom;
– regulatorne mreže in metabolizem patogena v gostitelju.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v
mednarodnem konzorciju (v nadaljevanju:
nacionalni partnerji), in sicer raziskovalne
organizacije in zasebni raziskovalci, ki so
vpisani v evidenco Agencije RS za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: ARRS) za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS
oziroma register zasebnih raziskovalcev
ter izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi
predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Raziskovalec je v skladu s 5. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) fizična oseba, ki
opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost.
Raziskovalna organizacija je v skladu s 5.
členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) pravna oseba
javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjuje
pogoje, določene s predpisi o raziskovalni
in razvojni dejavnosti.
Pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Sloveniji morajo izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države.
3.2 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). Vsak konzorcij mora imeti optimalno kritično maso za
dosego ambicioznih znanstvenih ciljev in
jasno mora biti razvidna dodana vrednost
zaradi skupnega dela v skladu s specifičnimi ocenjevalnimi kriteriji iz tega razpisa.
V konzorciju posameznega projekta morata
sodelovati vsaj dva nacionalna partnerja,
vsak iz druge države partnerice.
Vsak konzorcij mora imenovati koordinatorja projekta, ki je odgovoren za vodenje dela konzorcija in njegovo predstavljanje navzven (v nadaljevanju: koordinator).
Vsak konzorcij mora imenovati tudi osebo
za koordinacijo varovanja intelektualne lastnine (kot je licenciranje, patentna strategija in strategija razširjanja rezultatov) skupaj
z ustrezno službo njene institucije. Vsi konzorciji se zavežejo, da se bodo držali pravil
in sporazumov, sprejetih v okviru iniciative
ERA NET PathoGenoMics.
Pred začetkom izvajanja projekta morajo
vsi člani konzorcija podpisati Konzorcijsko
pogodbo, ki vsebuje točke, podane v Navodilih za prijavitelje projektov – ''Information
for Applicants'' (Priloga št. 2). Vsak slovenski nacionalni partner v posameznem konzorciju mora takšno Konzorcijsko pogodbo
skupaj z vsemi ostalimi informacijami, ki jih
zahtevajo nacionalni predpisi, predložiti Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Raziskovalne skupine iz držav, ki niso
vključene v iniciativo (niso države partnerice), lahko sodelujejo pri projektih, če zagotovijo svoje lastno financiranje in če je
njihovo strokovno znanje nepogrešljivo
za dosego ciljev. Take raziskovalne skupine morajo upoštevati vsa pravila iniciative
ERA NET PathoGenoMics in skleniti ustre-
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zne sporazume glede sodelovanja pri posameznem projektu v okviru iniciative ERA
NET PathoGenoMics. Raziskovalne skupine
morajo izpolnjevati vse pogoje, ki veljajo za
člane konzorcijev po tem razpisu.
4. Višina sredstev
Orientacijska višina sredstev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za
izvedbo tega razpisa je največ 28,000.000
SIT bruto letno. Sofinanciranje je zagotovljeno za največ tri leta v skladu s finančnimi
predpisi, veljavnimi v času objave razpisa
in porabe sredstev. Sofinanciranje je predvideno iz proračunske postavke št. 5694
''Programi mednarodnega sodelovanja''.
Obseg sredstev za izvedbo posameznega
projekta se določi v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04
in 32/05).
Vsaka država partnerica bo sofinancirala
sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri
posameznem projektu.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem tega
razpisa.
5. Organi v postopku
Strokovna komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, imenovana
s strani ministra za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS, je odgovorna za izvedbo
postopka javnega razpisa v sodelovanju z
Upravnim in Raziskovalnim odborom iniciative ERA NET PathoGenoMics, pregled
slovenskih predlogov projektov, pregled
dokumentacije mednarodnega ocenjevanja, oceno slovenskih predlogov projekta v
skladu z nacionalnimi kriteriji, pripravo predloga izbora prejemnikov finančnih sredstev
in obravnavo pritožb.
Upravni odbor iniciative ERA NET PathoGenoMics sestavlja po en član iz vsake
države partnerice, ki sodeluje v razpisu.
Upravni odbor nadzira razpis in nacionalnemu telesu posamezne države partnerice,
ki dodeljuje sredstva (v okviru tega razpisa
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS) daje končna priporočila o predlogih projektov, ki naj jih le-ta sofinancira.
Ministrstvo je za nacionalnega programskega vodjo imenovalo dr. Livijo Tušar.
Raziskovalni odbor iniciative ERA NTE
PathoGenoMics je odbor raziskovalcev, ki
jih izbere Upravni odbor, sestavljen iz 14
ekspertov iz držav partneric in drugih držav
članic EU. Raziskovalni odbor je odgovoren
za ocenjevalni postopek. Zaradi zagotavljanja neodvisnosti med ocenjevalnim postopkom člani tega Raziskovalnega odbora ne
bodo predložili predlogov za ta razpis ali
kakorkoli drugače sodelovali v njem na strani prijaviteljev. Raziskovalni odbor izbere zunanje ocenjevalce (mednarodne eksperte)
za ocenitev predlogov projektov.
Odbor za raziskovalno koordinacijo iniciative ERA NET PathoGenoMics je sestavljen iz vseh koordinatorjev projektov (ali
oseb, ki jih imenuje skupina vodij konzorcija)
in bo predstavljal iniciativo ERA NET PathoGenoMics na področju raziskav v okviru iniciative ERA NET PathoGenoMics, opredeljenih v tem razpisu.
6. Postopek razpisa
Postopek razpisa bo potekal v treh korakih: preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira.

Preverjanje formalnih pogojev vodi
Upravni odbor iniciative ERA NET PathoGenoMics ob administrativni podpori Sekretariata PathoGenoMics.
Strokovno presojo predlogov projektov
vodi Raziskovalni odbor iniciative ERA NET
PathoGenoMics ob administrativni podpori
Sekretariata PathoGenoMics.
Predlog končne izbire predlogov projektov pripravi strokovna komisija Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS.
6.1 Preverjanje formalnih pogojev
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo potekalo na sedežu Sekretariata PathoGenoMics v roku osmih dni po
zaključku razpisa.
Upravni odbor iniciative ERA NET PathoGenoMics bo ob podpori Sekretariata PathoGenoMics preverjal ustreznost projektov
glede formalnih kriterijev (datum predložitve,
število sodelujočih držav partneric, vključitev vseh potrebnih informacij v angleščini in
spoštovanje dolžine predloga projekta, kot
je predpisano v točki 7). Upravni odbor bo
neodvisno preveril, ali predlagatelji predlogov projektov ustrezajo opisu, navedenemu
v točki 3 tega razpisa.
Predlogi, ki ne bodo v skladu s formalnimi kriteriji, navedenimi v točkah 3, 7 in 8,
bodo zavrženi. Koordinator posameznega
projekta bo o zavržbi predloga obveščen v
30 delovnih dneh po izteku roka za predložitev predlogov projektov. Dopolnitve predlogov projektov po preteku roka za oddajo
predlogov projektov iz točke 8 tega razpisa
niso možne.
6.2 Strokovna presoja
Predlogi, ki izpolnjujejo formalne kriterije,
se posredujejo Raziskovalnemu odboru, ki
bo najprej preveril, ali so predlogi ustrezni
glede na cilje, podane v točki 2.1. Predloge,
ki niso v skladu z razpisom, bo Raziskovalni
odbor zavrnil brez nadaljnjega ocenjevanja.
Koordinator posameznega projekta bo o
zavrnitvi predloga obveščen v 60 delovnih
dneh po izteku roka za predložitev predlogov projektov.
Predloge projektov, ki so ustrezni glede
na cilje razpisa, bodo ocenili zunanji ocenjevalci iz držav, ki ne sodelujejo v posameznem konzorciju, katerega predlog projekta
se ocenjuje. Znanstveno in strokovno ocenjevanje bodo izvajali v skladu s specifičnimi
ocenjevalnimi kriteriji, navedenimi v nadaljevanju, pri čemer bodo uporabljali Ocenjevalni obrazec iniciative ERA NET PathoGenoMics – ''Evaluation Form'' (Priloga št. 3).
Specifični ocenjevalni kriteriji bodo vključevali:
– znanstveno kakovost predloga projekta (vsebinska izvirnost in originalnost predloga);
– inovativni potencial pričakovanih rezultatov za bodočo klinično ali industrijsko
uporabo;
– mednarodno konkurenčnost sodelujočih raziskovalnih skupin na tematskem področju predloga projekta;
– izvedljivost projekta glede na primernost metodologije, denarnih sredstev in časovnega načrta;
– stopnjo medsebojnega sodelovanja
med skupinami in dodano vrednost konzorcija;
– izobraževalne vidike, kadar je to primerno.
Raziskovalni odbor bo predloge projektov v skladu z navedenimi specifičnimi oce-
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njevalnimi kriteriji razvrstil glede na število
doseženih točk.
6.3 Izbira
Na osnovi doseženega števila točk bo
Upravni odbor predlagal posamezni državi
partnerici, katere projekte naj sofinancira.
Strokovna komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo v skladu s smernicami veljavnega Nacionalnega
razvojnega in raziskovalnega programa in
doseženim številom točk posameznega projekta v skladu s točko 6.2 pripravila predlog
prejemnikov sredstev ob kumulativnem upoštevanju naslednjih nacionalnih kriterijev:
– pomen projekta za slovensko znanost, zdravstvo in gospodarstvo (največ 3
dodatne točke za predvideno uporabnost
rezultatov projekta, navedeno v predlogu
projekta),
– sodelovanje slovenskih mladih raziskovalcev pri projektu (po 1 točka za vsakega
posameznega mladega raziskovalca),
– sodelovanje slovenskih raziskovalcev
iz tujine (po 1 točka za vsakega posameznega slovenskega raziskovalca po tej alinei).
Sofinancirani bodo le projekti, za katere
se države partnerice soglasno odločijo, da
bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih.
Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega projekta bo s
sklepom sprejel minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o sofinanciranju projektov, vendar najkasneje do 31. 12. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo z vsakim izbranim slovenskih nacionalnim predstavnikom sklenilo
pogodbo o sofinanciranju projekta. Če izbrani slovenski nacionalni partner v roku 8
dni od prejema sklepa ne pristopi k podpisu
pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije,
se šteje, da je od predloga projekta odstopil. Če izbrani slovenski nacionalni partner
v roku 8 dni od datuma začetka izvajanja
projekta, določenega v okviru iniciative ERA
NET PathoGenoMics, ne predloži s strani
članov konzorcija podpisane Konzorcijske
pogodbe, se šteje, da je od predloga projekta odstopil.
Slovenski nacionalni partner lahko na
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo v roku 8 dni od prejema sklepa
oziroma obvestila vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z izbranimi slovenskimi nacionalnimi
partnerji.
7. Prijava projektov
7.1 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (Priloge razpisa: Pogodba o sofinanciranju, Informacije
prijaviteljem projektov za pripravo Konzorcijske pogodbe – ''Information for Applicants'', Ocenjevalni obrazec – ''Evaluation
Form'' in obrazci št. 1, 2, 3) in informacije
v zvezi z razpisom so na voljo na spletni
strani iniciative ERA NET PathoGenoMics,
www.pathogenomics-era.net in na sedežu
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, pri
kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo iz 9. točke tega
razpisa.
7.2 Postopek prijave:
Popolna vloga (prijava predloga projekta) mora vsebovati:
– izpolnjene obrazce št. 1, 2 in 3;

– parafiran izvod pogodbe o sofinanciranju projekta (vse strani morajo biti parafirane s strani slovenskega nacionalnega
partnerja).
V obrazcu št. 1 (Priloga št. 4) se navedejo osnovni podatki o projektu (''Application Form 1: Basic Project Data'' – največ
2 strani):
– imena vodij skupin, podatki o instituciji,
imena osebja, ki bo sodelovalo v projektu,
ter ostali podatki o projektu;
– povzetek projekta;
– cilji projekta.
V obrazcu št. 2 (Priloga št. 5) se navedejo podrobne informacije o projektu (''Application Form 2: Detailed Project Information''):
– obrazložitev teme in trenutno stanje na
izbranem znanstvenem področju (največ 2
strani);
– predlagani načrt dela vključno z vpletenostjo udeležencev v različnih delovnih
sklopih, skupno z mejniki in rezultati (največ
6 strani);
– dodana vrednost predlaganega sodelovanja (največ 1 stran);
– podatki o možnosti širjenja rezultatov
projekta (največ 1/2 strani);
– opis sedanjega in pričakovanega bodočega stanja glede varovanja intelektualne
lastnine (največ 1/2 stani), tako znotraj kakor izven konzorcija, t.j. vsakršne ovire za
izmenjavo materialov ali rezultatov;
– za vsako sodelujočo skupino opis projektov, ki že potekajo in so sorodni tej temi,
pri čemer je potrebno navesti vire financiranja in morebitna prekrivanja s tem predlogom (največ 1/2 strani na skupino);
– kratke življenjepise vodij skupin skupaj
s seznamom do petih zadnjih publikacij (največ 1 stran za vsakega);
– opis pomembnih zmogljivosti in velike
opreme, ki je na razpolago konzorciju (največ 1/2 strani);
– opis vseh izobraževalnih aktivnosti,
predvidenih v okviru projekta, če je to primerno (največ 1/2 strani).
V obrazcu št. 3 (Priloga št. 6) se navede
finančni načrt projekta (''Application Form 3:
Financial Plan''):
– povzetek finančnega načrta projekta
in
– podroben finančni načrt projekta.
Vlogi mora slovenski nacionalni partner
priložiti tudi podpisano izjavo o tem, da ni v
stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, da ima poravnane
obveznosti do države in da Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
dovoljuje, da te navedbe preveri.
8. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo predloga projekta je 31. 3.
2006. Predlog projekta v angleškem jeziku
je potrebno predložiti v elektronski in v pisni
obliki.
Predlog projekta koordinator posameznega projekta v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije do 31. 3. 2006 v pisni in
elektronski obliki (po e-pošti, CD-ROM ali
DVD) posreduje na naslov iniciative ERA
NET PathoGenoMics: PathoGenoMics Secretariat, Project Management Juelich (PtJ),
Division of Biotechnology, Forschungs
zentrum Juelich GmbH, D – 52425 Juelich, E-pošta in tel. m.karrasch@fz-juelich.de
(+49 (0)2461-616-245) ali i.keutmann@fzjuelich.de (+49 (0)2461-614-846).
Koordinator posameznega projekta mora
predlogu projekta predložiti tudi podpisano
izjavo o istovetnosti elektronske in pisne
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prijave, ki jo posreduje Sekretariatu PathoGenoMics.
Predlogi projektov, ki ne bodo prispeli
pravočasno (tj. do 31. 3. 2006), bodo zavrženi. Šteje datum prejema predloga projekta
na Sekretariatu PathoGenoMics in ne datum
oddaje predloga projekta na pošto.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Liviji Tušar, in sicer na elektronskem naslovu livija.tusar@gov.si in tel. 01/478-46-81.
10. Obveznost poročanja
Koordinatorji vseh sofinanciranih projektov morajo podati letno znanstveno poročilo
v angleščini Sekretariatu PathoGenoMics, ki
mora vsebovati povzetke poročil vseh vodij
skupin.
Koordinatorji posameznih projektov bodo
rezultate svojih projektov predstavili na letnih seminarjih, ki jih bo organiziral Sekretariat PathoGenoMics.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 328-12-1/2006/4
Ob-2306/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, na
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999
z dne 14. 12. 1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah (UL L št. 327, 21. 12.
1999, str. 7-10, z vsemi spremembami; v
nadaljevanju: Uredba Sveta 2702/1999),
Uredbe Komisije (ES) št. 1346/2005 z dne
16. 8. 2005 o določitvi podrobnih pravil za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999
o ukrepih za informiranje in za promocijo
kmetijskih proizvodov v tretjih državah (UL
L št. 212, 17. 8. 2005, str. 16-25; v nadaljevanju: Uredba Komisije 1346/2005) ter
Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov (Uradni list
RS, št. 6/05 in 7/06; v nadaljevanju nacionalna uredba) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov akcij
informiranja in promocije kmetijskih
proizvodov v tretjih državah
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah.
Namen ukrepa kmetijske politike je finančno
podpreti upravičence pri akcijah informiranja
in promocije kmetijskih proizvodov s ciljem
povečanja ugleda kmetijskih proizvodov porekla Evropske unije, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove
proizvodnje.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje potrjenih programov, prispelih na javni razpis, je 336,000.000
SIT, od tega:
– sredstva EU: 240,000.000 SIT,
– sredstva
Republike
Slovenije:
96,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postav
ki 7150 Programi informiranja in promocije – EU in 9864 Programi informiranja in
promocije – SLO, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
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II. Upravičenci
Upravičenci (v nadaljevanju: predlagateljice programov) do sredstev so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede
na svojo organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov in so na nacionalni ravni
reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v Republiki Sloveniji.
Za reprezentativne se štejejo predlagateljice programov, ki predstavljajo proizvajalce
ali predelovalce z vsaj 50% proizvodnim deležem kmetijskih proizvodov, razen če ni z
drugimi predpisi drugače predpisano.
III. Predmet podpore: predmet podpore
so ukrepi, ki so podrobneje določeni v Uredbi Sveta 2702/1999 oziroma proizvodi, določeni v Prilogi I Uredbe Komisije 1346/2005.
V Prilogi I so navedeni tudi trgi, na katerih se
lahko izvajajo promocijski ukrepi.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev:
1. Predlagani programi morajo biti
pripravljeni v skladu z Uredbo Sveta
2702/1999, Uredbo Komisije 1346/2005 in
nacionalno uredbo ter morajo upoštevati v
tej zakonodaji navedena določila za predložitev programov, dodelitev sredstev in
izvedbo programov.
2. Sredstva se ne dodelijo za:
a) programe tistih upravičencev, zoper
katere je začet postopek prisilne poravnave
ali stečajni postopek,
b) programe tistih upravičencev, ki nimajo naslova oziroma sedeža v Republiki
Sloveniji.
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Za točko a) je potrebno priložiti potrdilo
pristojnega sodišča, za točko b) pa potrdilo o
registraciji, ki nista starejša od 2 mesecev.
3. V primeru predložitve predloga programa, ki zajema več držav članic EU, se mora
poleg slovenskega originala in kopije predložiti
še kopija predloga sodelujočih(e) držav(e).
4. V primeru izbire izvajalca(cev) pred
predložitvijo programa, se mora predložiti kopija izbirnega postopka. Kolikor je(so)
izvajalec(ci) izbran(ni) kasneje, se morajo
kopije dokumentov o izbiri predložiti pred
podpisom pogodbe.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev:
1. V prid urejenega finančnega poslovanja in za preprečitev kakršne koli nevarnosti,
da bi se s tekočimi izplačili izčrpal celoten
finančni prispevek Skupnosti in bi tako odpadlo izplačilo preostalega zneska, je treba
določiti, da predplačila in vmesna plačila ne
smejo preseči 80% prispevka Skupnosti in
držav članic. Z istim namenom mora pristojni nacionalni organ prejeti vlogo za izplačilo
preostalega zneska v določenem roku.
2. Kadar k financiranju programa prispeva
več držav članic, njihov delež dopolnjuje finančni prispevek organizacije predlagateljice,
ki ima sedež na ozemlju zadevnih držav. V
tem primeru, brez poseganja v 9. člen Uredbe Sveta 2702/1999, financiranje Skupnosti
ne presega 50% celotne vrednosti programa.
3. Višina dodeljenih sredstev za programe informiranja in promocije se financira iz
treh virov:

a) predlagateljice programov najmanj
20% dejanskih stroškov;
b) Republika Slovenija največ 30% dejanskih stroškov;
c) Evropska unija največ 50% dejanskih
stroškov.
4. Podpore Republike Slovenije se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih
sredstev. V primeru, da predlagani prispevki
Republike Slovenije v programih, ki jih je
odobrila Evropska komisija, presegajo razpoložljiva sredstva, se ti prispevki k vsakemu od programov proporcionalno znižajo,
tako da ostanejo razmerja med prispevki
Republike Slovenije k vsakemu od programov nespremenjena.
5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevkov, ki so natančno določeni v Uredbi
Komisije 1346/2005.
6. Nepravilna izplačila prejemnik vrne
skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva
prejema do dneva vračila sredstev. Uporabi
se obrestna mera, ki je določena v skladu
s členom 86(2)(b) Uredbe (ES, Euratom)
št. 2342/2002 (UL L št. 357, z dne 31. 12.
2002, str. 1–71).
VI. Ocenitev programov
Pravočasne prispele in popolne vloge
bodo ocenjene in izbrane na osnovi spodaj
navedenih meril za ocenitev, meril za dodelitev sredstev, izključitev in izbiro.
Pozitivno ocenjene predloge programov
ARSKTRP posreduje Evropski komisiji, ki
jih preuči in oceni skladno s postopkom iz 9.
člena Uredbe Komisije 1346/2005.

Merila za ocenitev
Merilo

Maks.
št. točk

1. Splošna kakovost predlaganega programa

74

2. Sposobnost organizacije predlagateljice

19

3. Sposobnost izbranih izvajalcev

29

4. Razmerje med ceno in učinkovitostjo programa
Skupaj možnih točk

20
142

Ocene
1. Splošna kakovost predlaganega programa (skupaj do 74 točk):
1.1 Splošni interes predlaganih akcij (do 30 točk)
1.1.1 Stanje na trgu (do 20 točk)
a) iz opisa je razvidna velika pomembnost programa glede na potrebe sektorja in stanja na trgu (opis s statističnimi
podatki)

20 točk

b) iz opisa programa je pomanjkljivo razvidno stanje na trgu in pomembnost programa glede na potrebe sektorja (brez
opisa s statističnimi podatki)

10 točk

c) iz opisa programa ni razvidno stanje na trgu in pomembnost programa glede na potrebe sektorja

0 točk

1.1.2 Primernost programa glede na ciljne skupine (10 točk)
a) Sporočila programa so primerna glede na ciljne skupine

10 točk

b) Sporočila programa so delno primerna glede na ciljne skupine

5 točk

c) Sporočila programa niso primerna glede na ciljne skupine

0 točk

1.2 Usklajenosti vsebine programa z veljavno zakonodajo (do 2 točki)
a) vsebina programa je usklajena z veljavno zakonodajo
b) vsebina programa je delno usklajena z veljavno zakonodajo
c) vsebina programa ni usklajena z veljavno zakonodajo
1.3 Usklajenosti predlaganih ukrepov s cilji, sporočili in sredstvi komuniciranja (do 10 točk)

2 točki
1 točka
0 točk
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10 točk

b) predlagani ukrepi so delno ustrezni glede na zastavljene cilje, sporočila in sredstva komuniciranja

5 točk

c) predlagani ukrepi niso ustrezni glede na zastavljene cilje, sporočila in sredstva komuniciranja

0 točk

1.4 Razsežnosti in vrednosti za Skupnost (do 12 točk)
1.4.1 Število trgov, v katerih se bo program izvajal (do 3 točke):
a) program zadeva več kot 2 trga
b) program zadeva 2 trga
c) program zadeva 1 trg

3 točke
2 točki
1 točka

1.4.2 Število proizvodov, ki jih akcije pokrivajo (do 3 točke)
a) akcije zajemajo več kot 2 kategoriji proizvodov

3 točke

b) akcije zajemajo 2 kategoriji proizvodov

2 točki

c) akcije zajemajo 1 kategorijo proizvodov

1 točka

1.4.3 Število organizacij predlagateljic, udeleženih pri zasnovi in izvedbi programa (do 3 točke)
a) udeleženi več kot 2 organizaciji predlagateljici
b) udeleženi 2 organizaciji predlagateljica
c) udeležena 1 organizacija predlagateljica

3 točke
2 točki
1 točka

1.4.4 Trajanje programa (do 3 točke)
a) predlagani program traja 3 leta

3 točke

b) predlagani program traja 2 leti

2 točki

c) predlagani program traja 1 leto

1 točka

1.5 Vrednotenje rezultatov programa (5 točk)
a) program predvideva vmesno vrednotenje rezultatov, doseženih z ukrepi programa

5 točk

b) program ne predvideva vmesnega vrednotenja rezultatov, doseženih z ukrepi programa

0 točk

1.6 Kakovost in kreativnost pripravljenega programa (15 točk)
Vsak član strokovne komisije bo posebej ocenil kakovost in kreativnost programa s točkami od 0 do 15. Točke se bodo
seštele in delile s številom članov strokovne komisije. Število točk, ki jih bo prejel ponudnik po tem kriteriju je povprečno
število točk na podlagi skupne ocene strokovne komisije.
2. Sposobnost organizacije predlagateljice (skupaj do 19 točk)
2.1 Priložena dokazila o reprezentativnosti organizacije predlagateljice z navedenim deležem zastopanosti v sektorju (do
10 točk)
a) zastopanost v sektorju je nad 70%

10 točk

b) zastopanost v sektorju 60–70%

5 točk

c) zastopanost v sektorju je vsaj 50%

2 točki

2.2 Priložena dokazila in opis podobnih akcij, izvedenih v zadnjih treh letih (do 5 točk)
(v primeru iz 10 (2). člena Uredbe 1346/2005 se priložijo dokazila za zadnjih 5 let)
a) nad 3 akcije

5 točk

b) do 3 akcije

3 točke

c) do 2 akciji

1 točka

2.3 Priloženi dokumenti, na podlagi katerih sta razvidni finančna in strokovna usposobljenost organizacije predlagateljice
(do 4 točke)
2.3.1 Finančna usposobljenost (1 točka):
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a) predloženi sta kopiji bilance stanja, bilance uspeha in BON1/P za obdobje preteklih dveh let
b) kopije zahtevanih dokumentov niso predložene

1 točka
0 točk

2.3.2 Strokovna usposobljenost (do 3 točke)
a) zaposleni 3 in več strokovnjaki

3 točke

b) zaposlena 2 strokovnjaka

2 točki

c) zaposlen 1 strokovnjak

1 točka

3. Sposobnost izbranih izvajalcev, če so že izbrani do predložitve programa (skupaj do 29 točk)
3.1 Finančna usposobljenost (do 6 točk)
Predložijo se: kopija bilance stanja, kopija bilance uspeha, BON1/P s podatki in kazalniki, vse za zadnji dve leti;
(Iz vsebine priloženih dokumentov komisija oceni finančno usposobljenost izbranega izvajalca.)
3.2 Strokovna usposobljenost (do 23 točk)
3.2.1 Kadrovska struktura ekipe; direktor projekta, kreativni direktor, oblikovalec (do 13 točk)
3.2.1.1 Direktor projekta (do 5 točk)
a) vodenje oglaševalske akcije (vsaka akcija 1 točka)
b) podelitev nagrade (vsaka nagrada 1 točka)
3.2.1.2 Kreativni direktor (do 5 točk)
a) sodelovanje pri oglaševalski akciji (vsaka akcija 1 točka)
b) podelitev nagrade (vsaka nagrada 1 točka)
3.2.1.3 Oblikovalec (do 3 točke)
a) sodelovanje pri oglaševalski akciji (vsaka akcija 1 točka)
b) podelitev nagrade (vsaka podelitev 1 točka)
(Nagrade agencije bodo ocenjene na podlagi predloženih dokazil o prejemu nagrade na oglaševalskih in/ali marketinških
festivalih.)
3.2.2 Oglaševalske kampanje, izvedene v zadnjih petih letih s področja kmetijstva in živilstva (do 5 točk)
a) vsaka kampanja se točkuje z 1 točko
3.2.3 Mednarodno sodelovanje (do 5 točk)
a) vsaka oglaševalska akcija, izvedena v tujini se točkuje z 1 točko
4. Razmerje med ceno in učinkovitostjo programa (skupaj do 20 točk)
Ocena skupnega zneska glede na stroške za posamezno postavko, ciljne skupine, obseg programa in pričakovane učinke
Vsak član strokovne komisije bo vsak predlog ocenil s točkami od 0 do 20. Točke se bodo seštele in delile s številom članov strokovne
komisije. Število točk, ki jih bo prejel ponudnik po tem kriteriju je povprečno število točk na podlagi ocene strokovne komisije.

1. Merila za dodelitev sredstev
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Za vse vloge,
ki bodo dosegle minimalno 50% od maksimalnega števila točk in ob upoštevanju
izločitvenih kriterijev, bo komisija predlagala
direktorju Agencije, da jih predloži Evropski
komisiji v nadaljnji pregled.
Kolikor izvajalec v fazi ocenjevanja vlog
še ni izbran, se končni seštevek temu prilagodi.
2. Merila za izključitev:
(1) Akcije informiranja in promocije ne
smejo biti usmerjene k blagu določene
znamke, niti ne smejo spodbujati potrošnje
proizvoda na osnovi njegovega porekla.
(2) Vsako sklicevanje na poreklo proizvodov mora ostati v ozadju osrednjega
sporočila kampanje. Navedba porekla je
dovoljena le okviru informacijskega ali promocijskega ukrepa, če gre za označbo v
skladu s predpisi Skupnosti ali za značilen

proizvod, ki je potreben za ponazoritev informacijskih ali promocijskih ukrepov.
(3) Navajanje kakršnihkoli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno.
(4) Akcije informiranja in promocije morajo biti sprejemljive iz etičnega vidika, v
nasprotnem primeru jih komisija izloči.
3. Merila za izbiro: prednost pri izboru
programov se bo izvedla v skladu z 8. členom Uredbe Komisije 1346/2005.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v
tretjih državah vsebuje:
1. povabilo k oddaji vloge;
2. navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
3. postopek za izbor končnih prejemnikov;
4. prijavni obrazec;
5. merila za ocenitev programov;

6. vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi
med 14. in 15. uro na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, in na internetni strani
www.arsktrp.gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri Alini Cunk Perklič, vsak delavnik med 9. in 15. uro na tel.
01/478-92-59 ali na elektronskem naslovu:
alina.cunk-perklic@gov.si.
VIII. Roki in način prijave: vloge morajo prispeti na predpisanem obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 31. 3. 2006 do 12. ure (velja
vhodni žig agencije). Pisne vloge (obrazec s
prilogami) morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga za
javni razpis za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah – naziv proizvoda iz
Priloge I Uredbe Komisije 1346/2005«.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
najkasneje v 14 dneh od poteka roka za
predložitev vloge na ARSKTRP. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala
in strokovno ocenila izvedenska komisija, ki
jo za ta namen imenuje direktor ARSKTRP.
Prepozno prispele in neprimerno naslovljene vloge se zavrže, neutemeljene pa
zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je
osem dni od vročitve poziva za dopolnitev.
Na podlagi predloga komisije o primernosti posameznega programa odloči direktor
ARSKTRP v roku 80 dni po izteku razpisnega roka z odločbo. ARSKTRP primerne
programe posreduje Evropski komisiji najkasneje do 30. 6. 2006. Evropska komisija odloči o programih najkasneje do 30. 11. 2006.
ARSKTRP obvesti predlagateljice o odločitvi
Evropske komisije. Direktor ARSKTRP izda
odločbo o višini sredstev, ki so prispevek
Republike Slovenije. Istočasno so upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodbe.
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 217-1
Ob-1892/06
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB),
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zdravil iz
državnih blagovnih rezerv
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja naslednjih zdravil:

Št.

b) Zdravila se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
c) Kupec lahko kupi tudi manjše količine zdravil oziroma samo posamezne vrste
zdravil iz točke 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišče iz točke 3a, po pariteti EXW (Incoterms
2000), v skladu s pogodbo med prodajalcem
in izbranim kupcem, najkasneje do 31. 3.
2006.
5. Cena: v SIT za sc posameznega zdravila brez DDV.
Zdravila bodo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno vrsto
zdravila. V primeru, da dva ali več kupcev
ponudi enako ceno, ima prednost kupec,
ki ponudi nakup večje količine zdravil. Po
ocenitvi ponudb prodajalec sklene pogodbo
z enim ali več najugodnejšimi kupci.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo kupci položiti kavcijo v višini
10% ponudbene vrednosti na transakcijski
račun št. 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
kupcem, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 5 delovnih dni od datuma
izbire, brez obresti.
Pri izbranem kupcu se položena kavcija
všteje v kupnino pri zadnjem plačilu kupnine
oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne
po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v
roku 5 delovnih dni, obakrat brez obresti.
7. Način in rok plačila: kupec lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 29000-0055148819 ali
v roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred
prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno
garancijo.
8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe v
zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za zdravila – ne odpiraj« in naslovom pošiljatelja je
potrebno predložiti do 15. 2. 2006 do 15. ure
na naslov Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Prodajalcu je
potrebno pred pričetkom odpiranja ponudb
predložiti potrdilo o plačani kavciji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2006 ob 9. uri, v sejni sobi, VIII. nadstropje, Zavoda RS Za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
10. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli

Naziv zdravila

EM

RANITAL tabl 30x300mg
RANITAL tabl 30x300mg
RANITAL tabl 30x300mg
RANITAL tabl 30x300mg
LOCASELEN mazilo 30g
LOCASELEN mazilo 30g
LOCASELEN mazilo 30g
LOCASELEN mazilo 30g
LOCASELEN mazilo 30g
TEGRETOL tabl 50x200mg
VOLTAREN forte tabl 20x50mg
VOLTAREN forte tabl 20x50mg
TRAMAL kaps 20x50mg
AMOKSIKLAV amp 5x1,2 g
DEXAMETHASON – NEOMYCIN sol
5 ml
OLIVIN tbl 20x10mg

sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc

60
30
68
70
40
40
85
15
80
150
168
168
570
260

Rok
uporabnosti
08/06
10/06
06/07
10/07
07/06
01/07
06/07
10/07
04/09
10/06
07/06
10/06
07/07
07/06

sc
sc

880
330

07/06
07/06

količina

Lokacija
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
Zaloška 7
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drugim kupcem in nima nobenih obveznosti
do prizadetih kupcev.
11. Dodatne informacije: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 1. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-2136/06
Razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole, program: strojništvo za
naslednja predmetna področja:
– strokovna terminologija v tujem jeziku,
– poslovno sporazumevanje in vodenje,
– ekonomika in management podjetja,
– računalništvo in informatika,
– varstvo pri delu in varstvo okolja,
– tehniški predpisi in projektiranje,
– gradiva,
– mehanika,
– elektrotehnika,
– kakovost in zanesljivost proizvodnje,
– marketing v strojništvu,
– tehnologija,
– energetika,
– avtomatizacija in robotika,
– snovanje, konstruiranje in avtomatizacija orodij,
– izdelava, preizkušanje in vzdrževanje
orodij,
– praktično izobraževanje.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS,
št. 86/04) ter z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 33/96 in 54/96
– Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Strojništvo),
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola,
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
Št. 33/1-06

Ob-2304/06

Razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica
Višje šole za program mehatronika
(VI. stopnja)
za naslednja predmetna področja: strokovna terminologija v tujem jeziku (nemški
jezik), poslovno sporazumevanje in vodenje,
ekonomika in menedžment podjetij, elektromehanski elementi in sistemi, komunikacijske tehnologije, meritve v mehatroniki,
mehatronika 1 in 2, robotski sistemi, programiranje.
Skladno z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 98/05), s 33. in 34. členom

Stran

804 /

Št.

11 / 3. 2. 2006

Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj/ica višje šole podeljen kandidatu/kandidatki,
ki izpolnjuje predpisane pogoje glede izobrazbe skladno s Pravilnikom o izobrazbi
predavateljev in drugih strokovnih delavcev
v višješolskem študijskem programu Mehatronika (Ur. l. RS, št. 101/04) in najmanj
tri leta delovnih izkušenj ter vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno
s Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Tehniški šolski center Kranj,
Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje
šole«. Podrobnejše informacije lahko dobite
na tel. 04/280-40-42.
TŠC Kranj, Višja strokovna šola
Št. 025-01-3/2006
Ob-2004/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) ter 30.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, 68/01, 44/02 in 72/05) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto na
področju sofinanciranja organizacije
spremljajočih prireditev ob občinskem
prazniku Mestne občine Novo mesto za
leto 2006
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje
organizacije spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku Mestne občine Novo mesto v letu 2006.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve,
projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo
popestrili praznovanje občinskega praznika Mestne občine Novo mesto v časovnem
okvirju od konca marca do začetka maja
2006, ki jih organizirajo društva, organizacije in druge ljubiteljske dejavnosti v Mestni
občini Novo mesto ter bodo tako pripomogli
k kvalitetnejšemu programu in praznovanju
ob občinskem prazniku Mestne občine Novo
mesto.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Mestni občini Novo
mesto ter fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Mestno občino Novo mesto,
– organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki so niso lokacijsko vezani na Mestno občino Novo mesto, vendar v njih sodelujejo subjekti, ki so občani Mestne občine
in z izvedbo le-teh pomagajo pri promociji in
prepoznavnosti občine,
– humaniratne organizacije.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja štiričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu…,
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z
razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– aktivnost je terminsko in/ali vsebinsko povezana z praznovanjem občinskega
praznika Mestne občine Novo mesto v letu
2006,
– subjekt deluje na območju MONM,
– aktivnost se izvaja na območju
MONM,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
ta razpis znaša 4,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena za organizacijo spremljajočih prireditev v počastitev občinskega praznika
Mestne občine Novo mesto v letu 2006.
9. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
dnem te objave in traja do 1. 3. 2006.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– razpisna merila.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Mestne občine Novo mesto med uradnimi
urami vsak ponedeljek od 7.30 do 14.30,
sredo od 7.30 do 16.30 in petek od 7.30
do 14. ure.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Jasna Jazbec Galeša (tel. 07/39-39-204) ali
jasna.jazbec.galesa@novomesto.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v enem
mesecu po poteku roka za prijavo, to je do
1. aprila 2006.
Mestna občina Novo mesto

Št. 025-01-4/2006
Ob-2006/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) ter 30.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, 68/01, 44/02 in 72/05) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto na področju
sofinanciranja organizacije aktivnosti,
ki so vezane na pomembne jubileje
društev, organizacij ali posameznikov v
letu 2006
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje
organizacije aktivnosti, ki so vezane na pomembne jubileje društev, organizacij ali posameznikov v letu 2006.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve,
projekte ali programe, ki bodo obeležili večje
jubileje, ki jih bodo v letu 2006 praznovala
posamezna društva, organizacije ali posamezniki, ki delujejo v Mestni občini Novo
mesto ter tako omogočiti kvalitetnejšo izvedbo pomembnejših praznovanj.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Mestni občini Novo
mesto ter fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Mestno občino Novo mesto.
– humaniratne organizacije.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu…,
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z
razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– aktivnost je namenjena počastitvi pomembnega jubileja društva, organizacije
ali posameznika, ki ga ta obeležuje v letu
2006,
– subjekt deluje na območju MONM,
– pomembnost jubileja za MONM,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska.
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7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
ta razpis znaša 4,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena za organizacijo aktivnosti, ki so vezane na počastitev pomembnega jubileja
društva, organizacije ali posameznika, ki ga
le ta praznuje v letu 2006.
9. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
dnem te objave in traja do porabe sredstev,
oziroma najpozneje do 31. 12. 2006.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– razpisna merila.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Mestne občine Novo mesto med uradnimi
urami vsak ponedeljek od 7.30 do 14.30,
sredo od 7.30 do 16.30 in petek od 7.30
do 14. ure.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto.Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Jasna Jazbec Galeša (tel. 07/39-39-204) ali
jasna.jazbec.galesa@novomesto.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o
rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh
mesecih po prejemu posamezne vloge.
Mestna občina Novo mesto
Št. 025-01-2/2006-1101
Ob-2008/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) ter 30.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, 68/01, 44/02 in 72/05) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2006
za razdelitev sredstev na področju
delovanja in aktivnosti društev,
organizacij ter posameznikov
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva dejavnosti društev,
organizacij ter posameznikov, ki delujejo na
območju občine Novo mesto ali katerih dejavnost se odvija na tem območju za aktivnosti, ki se bodo izvedle v letu 2006.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve,
projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo
popestrili dejavnost društev, organizacij in
drugih ljubiteljskih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto ter pripomogli k promociji in
prepoznavnosti Mestne občine.
3. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Mestni občini Novo
mesto ter fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Mestno občino Novo mesto,
– organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki so niso lokacijsko vezani na Mestno občino Novo mesto, vendar v njih sodelujejo subjekti, ki so občani Mestne občine
in z izvedbo le-teh pomagajo pri promociji in
prepoznavnosti občine,
– humaniratne organizacije.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
društva, zasebne ali javne organizacije, ki
so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin, subjekti, ki
so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila Mestna občina Novo mesto.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu…,
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z
razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– subjekt deluje na območju MONM,
– aktivnost se izvaja na območju
MONM,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska,
– aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Mestna občina
Novo mesto v letu 2006.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
ta razpis znaša 5,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006.
9. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
dnem te objave in traja do porabe sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– razpisna merila.
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Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Mestne občine Novo mesto med uradnimi
urami vsak ponedeljek od 7.30 do 14.30,
sredo od 7.30 do 16.30 in petek od 7.30
do 14. ure.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Jasna Jazbec Galeša (tel. 07/39-39-204) ali
jasna.jazbec.galesa@novomesto.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o
rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh
mesecih po prejemu posamezne vloge na
Mestno občino.
Mestna občina Novo mesto
Št. 41401-00055/2006
Ob-2115/06
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 (MUV, št. 31/05),
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih za
sofinanciranje akcij in projektov v kulturi v
Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/02)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
akcij in projektov, ki jih bo v letu 2006
sofinancirala Mestna občina Maribor iz
dela proračuna, namenjenega za kulturo
1. S predlogi programov na področju kulture se lahko na razpis prijavijo vse pravne
osebe, ki so v Mestni občini Maribor registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti, občinska društva in njihove zveze,
posamezni avtorji ali skupine ter samostojni
kulturni delavci. Na osnovi 2. člena Pravilnika se lahko na razpis prijavijo tudi prijavitelji,
ki nimajo sedeža oziroma naslova na območju Mestne občine Maribor, vendar pod
pogojem, da njihovi programi predstavljajo
poseben kulturni ali zgodovinski pomen za
Mestno občino Maribor.
2. Mestna občina Maribor bo skladno s 3.
členom Pravilnika sofinancirala:
– programe javnih zavodov, ki niso sestavni del njihovega rednega delovanja,
– programe, ki predstavljajo mesto oziroma dogodke v njem,
– programe domačih, že uveljavljenih
avtorjev,
– programe mladih obetajočih avtorjev,
– programe, ki predstavljajo kakovostne
tuje kulturne dosežke.
3. Predmet razpisa so naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin:
– literatura in sodobna teoretska misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– internet, multimedija, video in film.
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4. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje akcij in projektov,
ki je določena v proračunu Mestne občine
Maribor, znaša 55,401.500 SIT.
5. Predlogi akcij in projektov, ki so predmet tega javnega razpisa, bodo vrednoteni oziroma ocenjevani na podlagi kriterijev
za posamezna razpisna področja, ki bodo
priloženi prijavi na razpis za programe na
področju kulture v letu 2006.
Prijava na razpis za programe na področju kulture v Mariboru v letu 2006 mora
biti oddana na posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Le-ta je
dostopna v referatu za kulturo oddelka za
družbene dejavnosti Mestne občine Maribor,
Ul. heroja Staneta 1 (soba 337/III), ali na
spletni strani http://www.maribor.si (razpisi).
Razpisna dokumentacija poleg obrazca prijave za razpis obsega še besedilo razpisa
in kriterije, na podlagi katerih bodo akcije in
projekti vrednoteni oziroma ocenjevani.
6. Predlagani programi ne smejo biti profitno usmerjeni. Izbrani programi bodo sofinancirani v okviru razpoložljivih sredstev iz
proračuna Mestne občine Maribor, vendar
največ s 50% deležem vrednosti celotnega
programa.
Sofinancirane bodo tiste akcije in projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ovrednoteni višje in jih bo Mestna občina
Maribor na predlog strokovnih skupin uvrstila na seznam izbranih akcij in projektov.
7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v
zaprtih kuvertah (priporočeno, s povratnico)
na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Za
program kulture 2006«.
8. Rok za oddajo predlogov je 30 dni od
objave razpisa. Nepopolne in prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane.
9. Odpiranje vlog bo 7. dan po zaključku
razpisnega roka.
10. Predlagatelji izbranih programov oziroma projektov bodo o izboru pisno obveščeni v roku 15 dni po sprejemu odločitve
župana na predlog Komisije za izbiro, usklajevanje in vrednotenje razpisanih programov
na področju kulture.
11. Dodatne informacije dobite v referatu
za kulturo oddelka za družbene dejavnosti,
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, soba 337/III, tel. 22-01-304
(Nataša Kocjančič) ali 22-01-306 (Judita Polegeg).
Mestna občina Maribor
Št. 033-01/2006
Ob-2137/06
Občina Laško na podlagi Zakona o
humanitarnih organizacijah (Ur. l. RS, št.
98/03), Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 100/03) in Odloka o proračunu Občine
Laško za leto 2006, sprejetega na seji Občinskega sveta Laško, dne 22. decembra
2005, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti za leto 2006
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
2. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, društva,
združenja in zveze, ki so registrirane za
izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– imajo sedež v Občini Laško oziroma
delujejo na njenem področju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– so registrirani in delujejo najmanj dve
leti,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan
aktivnosti za prihodnje leto.
3. Kriteriji in merila: neprofitni izvajalci na
področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Laško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Laško,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na
področju sociale, varstva otrok in mladine,
starejših občanov ter druge humanitarne neprofitne programe.
Točkovno vrednotenje posameznih področij redne dejavnosti javnega zavoda, organizacije ali društva, ki ima sedež v Občini
Laško ali imajo svoj sedež izven območja
Občine Laško, pa so občani Občine Laško
njihovi člani ali prejemajo njihovo pomoč in
imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovnih aktih:
– redna dejavnost organizacije ali društva – 20 točk,
– organizacija predavanja za svoje člane
– 5 točk,
– organizacija predavanja za širše okolje
– 10 točk,
– strokovni izlet, ekskurzija – 5 točk,
– organiziranje prireditve v Občini Laško
– 10 točk
– izdaja glasila, biltena – 10 točk,
– sedež organizacije je v Občini Laško
– 10 točk,
– vsebina programa – 30 točk.
Društvo lahko doseže skupno 100 točk.
4. Razpisna vsota je: 2,353.000 SIT.
5. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo (obrazce) lahko predlagatelji dvignejo od dneva te objave do izteka
prijavnega roka, vsak dan med 8. in 12.
uro na Občini Laško, Mestna ulica 2 v Laškem; razpisna dokumentacija pa je dostopna tudi na spletnih straneh Občine Laško:
www.lasko.si.
6. Rok za oddajo vlog in način prijave:
Predlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko oziroma osebno
najpozneje do 16. marca 2006 na naslov
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
»Javni razpis – socialno-humanitarne dejavnosti 2006«.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Obči-

ne Laško). Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v
prostorih Občine Laško.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Laško),
– pripis »Javni razpis – socialno-humanitarne dejavnosti 2006«.
7. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti
odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan občine Laško sklenil pogodbo o sofinanciranju.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: na tel. 03/733-87-20 (Marina Bezgovšek).
Občina Laško
Št. 35053-0001/2006-15
Ob-2152/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov športa v Občini
Zreče (Ur. l. RS, št. 44/04) in Letnega programa športa v Občini Zreče za leto 2006,
objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Zreče za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport.
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Pomembnejše športne prireditve
8. Delovanje društev na lokalni ravni.
II. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo športna
društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Zreče oziroma
je program namenjen občanom Občine
Zreče,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih
(velja le za športna društva).
Prednost bodo imeli izvajalci neprofitnih
organizacij in zavodov ter izvajalci, ki vklju-
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čujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisni obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane priloge in s dokazila, ki so
navedena v razpisnih obrazcih. Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, Zreče. Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika
in pošiljatelja ter pripis “Ne odpiraj – Javni
razpis šport 2006”. Zadnji rok za oddajo
prijav je sreda, 8. marec 2006 do 13. ure.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do
13. oddana v tajništvu občine.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotil Odbor za šport v skladu s kriteriji, merili
in postopkom določenim v Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Zreče ter določili
Letnega programa športa v Občini Zreče za
leto 2006.
O izidu javnega razpisa bodo vsi vlagatelji pisno obveščeni. Izbrani izvajalci letnega
programa športa bodo pozvani k podpisu
pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
tajništvu Občine Zreče v času uradnih ur,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na tel. 03/757-17-00.
Občina Zreče
Št. 603-1/06
Ob-2341/06
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02, 108/03
in 72/05), 8. člena Statuta Mestne občine
Celje (Ur. l. RS, št. 41/95, 77/96, 37/97,
50/98, 28/99, 117/00 in 108/01), Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005 in
2006 (Ur. l. RS, št. 110/05) in Sklepa vodje
oddelka št. 603-1/06 z dne 30. 1. 2006, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektov
s področja mladinske dejavnosti
v Mestni občini Celje v letu 2006
Namen razpisa je izbira projektov s področja mladinske dejavnosti, ki bodo v letu
2006 sofinancirani iz sredstev proračuna
Mestne občine Celje.
1. Mestna občina Celje bo iz sredstev
proračuna za leto 2006 sofinancirala projekte s področja mladinske dejavnosti, katerih
vsebina so predvsem:
1.1 Kreativno v mestnem parku; projekti
za aktivno preživljanje srednješolcev v parku ob petkih;
1.2 Naravoslovni raziskovalni tabor: projekt poletni naravoslovno raziskovalni tabor
za najuspešnejše osnovnošolce;
1.3 Bralna značka: projekt vzpodbuja razvoj bralne kulture pri osnovnošolcih;
1.4 Vesela šola: projekt pridobivanja
znanja na zanimiv način in tekmovanja iz
znanja;

1.5 Otroški parlament: projekt vzgoje za
demokracijo v družbi za osnovnošolce in
srednješolce;
1.6 Evropa v šoli: projekt, ki vzpodbuja
mlade k razmišljanju o evropskih vrednotah
in problemih;
1.7 Tehniška znanja: dejavnost za mlade, da si pridobivajo osnove tehniških znanj,
kulture in izmenjujejo izkušnje in tekmujejo
na državni ravni;
1.8 Projekti za aktivno preživljanje prostega časa v letu 2006.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu Mestne občine Celje v letu 2006 namenjena za
sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti je 10,040.000 SIT, in sicer
za projekt pod:
1.1.
1,900.000 SIT,
1.2.
1,025.000 SIT,
1.3.
1,900.000 SIT,
1.4.
700.000 SIT,
1.5.
700.000 SIT,
1.6.
700.000 SIT,
1.7.
615.000 SIT,
1.8.
2,500.000 SIT.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. decembra 2006.
4. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izvajajo dejavnost na področju
mladinske dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Mestne občine Celje in imajo na njenem
območju sedež ali enoto;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta;
– imajo izdelano realno financiranje projekta;
– so do 31. januarja 2006 oddale poročilo o realizaciji projektov, financiranih v letu
2005 (gre za predlagatelje, ki so prejeli proračunska sredstva Mestne občine Celje).
Projekti subjektov, ki izpolnjujejo pogoje
tega razpisa, pa so sofinancirani s strani
Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti
projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno
s tem razpisom.
5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo večih projektov.
Pod 1.8. lahko predlagatelji oddajo samo
en predlog.
6. Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– sofinanciranje projektov v preteklih treh
letih s strani Mestne občine Celje,
– vsebina projekta,
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta,
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi
projekta,
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta,
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta,
– čas delovanja predlagatelja,
– delovanje predlagatelja v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji. Projekti
od 1.1. do 1.6. bodo oddani v celoti enemu
predlagatelju.
7. Razpisna dokumentacija je zainte
resiranim na voljo na spletni strani Me-
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stne občine Celje: www.celje.si ali pa jo
prejmejo po elektronski pošti (zahtevek
se mora posredovati na naslov: marija.lokovsek@celje.si).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo interesenti osebno pri sve
tovalki Mariji Lokovšek na tel. 426-58-90 ali
426-58-60 (tajništvo oddelka).
8. Rok za oddajo predlogov projektov je
3. marec 2006 do 12. ure. Predlogi morajo
v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu
in v razpisni dokumentaciji.
9. Predlagatelji oziroma društva lahko
oddajo predloge po pošti ali osebno. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na
kateri je naveden naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom:
»Ne odpiraj – projekti mladinske dejavnosti
v letu 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
10. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno ter predlogi, ki ne bodo opremljeni in
pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo to
evidentirano.
11. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
oddajo predlogov.
Mestna občina Celje
Št. 38-1/2006
Ob-2705/06
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS,
št. 118/02, 130/03) in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
47/03, 67/03), Sklepa Vlade RS št. 91513/2001-12 z dne 11. december 2003 o potrditvi Enotnega programskega dokumenta
RS 2004 – 2006, potrditve Enotnega programskega dokumenta RS 2004 – 2006
s strani Evropske Komisije v pismu komisarja Michela Barniera z dne 18. decembra 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem programskem dokumentu
RS 2004 – 2006 na sestanku Nadzornega
odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta RS 2004 – 2006 z dne
10. decembra 2003, Uredbe Sveta (ES) št.
1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih
določbah o Strukturnih skladih, Uredbe (ES)
št. 1784/1999 Evropskega Parlamenta in
Sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, 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, 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, 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, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04),
Izvedbene strukture ukrepa 2.3., potrjene
na 55. seji Programskega sveta Evropske-
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ga socialnega sklada z dne 23. 1. 2006,
Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo
in šport objavlja
javni razpis
za izobraževanje učiteljev za uporabo
e‑gradiv pri poučevanju in učenju
predvidoma za obdobje do 15. 10. 2007
I. Namen
Namen javnega razpisa je povečati ponudbo izobraževanja vzgojiteljev in učiteljev
na področju uporabe IKT pri poučevanju in
učenju, in sicer: zagotoviti nova e-gradiva
na internetu in izvajati seminarje za uporabo
teh e-gradiv.
E-gradiva bodo poleg izobraževanju
učiteljev namenjena brezplačni uporabi v
vzgojno-izobraževalnem procesu, tj, podpori obstoječim izobraževalnim programom
in učnim načrtom (vzgojiteljem, učiteljem,
učencem in drugim na vzgojno-izobraževalnih zavodih, doma…). Namen je pridobiti
e-gradiva, ki izkoriščajo različne možnosti
interneta (npr. interaktivnost, slika, zvok,
animacije, video…) in uvajajo različne didaktične pristope.
Ministrstvo za šolstvo in šport želi k prijavi projektov vzpodbuditi najširši krog pravnih
in fizičnih oseb javnega ter zasebnega prava (npr. založbe, vzgojno-izobraževalne in
druge zavode, podjetja…).
II. Predmet razpisa
Javni razpis za izobraževanje učiteljev
za uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje do 15. 10. 2007
je razdeljen v štiri sklope:
1. sklop 1: projekti izdelave e-gradiv in
priprava programov seminarjev za vzgojitelje in učitelje za uporabo teh e-gradiv predvidoma za obdobje do 15. 10. 2006 (»manjši
projekti«);
2. sklop 2: projekti izdelave e-gradiv, priprava programa in izvedba seminarjev za
vzgojitelje in učitelje za uporabo teh e-gradiv
(»večji projekti«) predvidoma za obdobje do
15. 10. 2007;
3. sklop 3: projekti zbiranja manj obsežnih e-gradiv za poučevanje in učenje ter
priprava programa in izvedba seminarjev za
vzgojitelje in učitelje uporabo teh e-gradiv
predvidoma za obdobje do 15. 10. 2007;
4. sklop 4: projekt podpore nadaljnjemu
izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskemu učenju vzgojiteljev, učiteljev in drugih
strokovnih delavcev na vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju uporabe IKT pri
poučevanju in učenju predvidoma za obdobje do 15. 10. 2007.
III. Pogoji razpisa
A) Poslovanje prijavitelja (vsi sklopi)
1. iz prijavne dokumentacije in izjave
mora biti razvidno, da prijavitelj in vsi morebitni partnerji poslujejo v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili tega razpisa;
2. registracija in dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave (opis
in izjava prijavitelja in vseh morebitnih partnerjev);
3. izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da so finančno in poslovno sposobni izvesti naročilo (izjava);
4. poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve v skladu z veljavnimi predpisi (izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev);
5. zoper prijavitelja in morebitne partnerje ni uvedena prisilna poravnava, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
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prisilne odločbe (izjava prijavitelja in vseh
morebitnih partnerjev);
6. prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov (izjava prijavitelja in vseh morebitnih partnerjev);
7. v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje prijavitelja ali morebitnih partnerjev, ki bi bilo povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo
prijavitelju ali morebitnim partnerjem prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega razpisa (izjava prijavitelja in vseh
morebitnih partnerjev);
8. kakovost opravljanja razpisanih storitev prijavitelja in vseh morebitnih partnerjev
(ni potrebno dokazovati samo za sklop 1
javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom
– VIZ ali VIZ, katerim ministrstvo zagotavlja vsaj 85% sredstev za izvajanje svojih
dejavnosti, za ostale sklope pa je potrebno): prijavitelj in morebitni partnerji morajo
kakovost poslovanja dokazati z ustreznim
certifikatom (ISO) ali z internim aktom, iz
katerega je razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov, ter potek delovnih
postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki so predmet
prijave (izjava in dokazilo).
B) Kapacitete in opremljenost prijavitelja
(vsi sklopi)
1. prijavitelji morajo imeti ustrezno opremljene prostore za opravljanje razpisane
dejavnosti, tj. razpolagati morajo s prostori
v prostornini, stanju in z opremo (npr. računalniška strojna in programska oprema
za razvoj multimedijskih in interaktivnih egradiv, komunikacijska oprema za priklop v
internet…) – izjava;
2. prijavitelji morajo imeti eno stacionarno telefonsko številko in eno mobilno telefonsko številko ter vsaj en naslov e-pošte,
morebitni partnerji pa vsaj eno telefonsko
številko (ali stacionarno ali mobilno) in vsaj
en naslov e-pošte.
C) Celovitost prijave in največje število projektov posameznega prijavitelja (vsi
sklopi)
1. izjava prijavitelja in vsakega izmed
morebitnih partnerjev, da v celoti sprejema
pogoje, merila in ostala določila iz razpisne
dokumentacije ter določila iz vzorca pogodbe;
2. prijava mora vsebovati vse predvidene
storitve;
3. vsak prijavljeni projekt mora biti oddan
na priloženih obrazcih, obrazci morajo biti
v celoti izpolnjeni za sklop, za katerega se
prijavitelj prijavlja (v primeru, da prijavitelj
prijavlja več projektov, mora za vsak prijavljeni projekt izpolniti svoje prijavne obrazce). Prijava projekta mora biti oddana tudi v
elektronski obliki (v formatih Microsoft Office
ali OpenOffice.org), v primeru, da se podatki
razlikujejo od pisne prijave, se uporabijo podatki iz pisne prijave;
4. v projektu lahko poleg prijavitelja sodelujejo tudi partnerji projekta (fizične ali
pravne osebe javnega ali zasebnega prava)
in zunanji sodelavci prijavitelja ali partnerjev
(posamezniki – fizične osebe);
5. v primeru več partnerjev v projektu,
mora prijavitelj skupaj s partnerji priložiti partnersko pogodbo o izvajanju projekta oziroma dogovor, iz katerega je razviden opis
dejavnosti posameznega partnerja in razdelitev sredstev (po partnerjih in koledarskih
letih 2006 in 2007);

6. izjava, da bo prijavitelj upošteval način
projektnega dela pri ministrstvu in zagotavljal vso projektno dokumentacijo v informacijski sistem projektnega vodenja pri naročniku oziroma njegovem pooblaščencu (to
pomeni: od dokumentov planiranja projekta,
kontrolnih poročil, zaključnega poročila, do
dokumentov o izdelkih projekta in po potrebi
drugih dokumentov);
7. za projekte, katerih vrednost presega
12 mio SIT, bo moral prijavitelj najkasneje
v 10 dneh po podpisu pogodbe predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 5% od pogodbene vrednosti posla
(izjava);
8. sklop 1 in 2: isti prijavitelj lahko prijavi
več projektov (v postopku izbora bosta izbrana največ dva projekta, razen v primeru,
da v postopku izbora ne bodo porabljena
vsa sredstva);
9. sklop 1 in 2: isti avtorji ne morejo sodelovati v dveh ali več projektih, ki pokrivajo v istem razredu iste tematske sklope iz
učnih načrtov oziroma katalogov znanj, pri
enem ali več prijaviteljih. V nasprotnem primeru ne bo izbran noben projekt;
10. sklop 2: v primeru, da bo ministrstvo v letih 2006 in 2007 za razširitev izbranih projektov lahko zagotovilo dodatna
sredstva, morajo prijavitelji prijaviti razširitve projektov že na razpisu (glejte obrazec
za prijavo razširitev prijavljenih projektov).
Za dodelitev dodatnih sredstev za razširitve
projektov je pogoj, da bo projekt potekal v
skladu s terminskim načrtom projekta;
11. sklop 1 in 2: izbrani so lahko samo
projekti, ki bodo glede na merila ocenjeni z
manj kot 5.000 točkami;
12. sklop 3 in 4: isti prijavitelj lahko prijavi samo en projekt za posamezni sklop
3 in 4.
D) Področje prijavljenega projekta (vsi
sklopi) je lahko s področja javno veljavnih
programov vrtcev, osnovnega šolstva, srednjega šolstva, posebnih potreb, dijaških
domov in višjih šol.
E) Pogoji za e-gradiva – sklop 1 in 2
1. Vsebina e-gradiva:
a) vsebina e-gradiva mora pokrivati tematiko učnih načrtov oziroma katalogov
znanj (v prijavi mora prijavitelj opisati skladnost e-gradiva) – učni načrti oziroma katalogi znanj so dosegljivi preko naslovov:
http://www.mss.gov.si/, http://www.zrss.si,
http://www.cpi.si. V prijavi mora prijavitelj
podrobno opisati vsebino e-gradiva in usklajenost z učnim načrtom;
b) e-gradivo mora biti namenjeno uporabi pri delu z učenci (otroci, učenci, dijaki), in
sicer: pridobivanju nove snovi, ponavljanju,
vrednotenju, analizi ali sintezi, preverjanju,
testiranju oziroma ocenjevanju…;
c) e-gradivo mora učence vzpodbuditi k
dejavnostim (branje, pisanje, oblikovanje,
reševanje, raziskovanje, sodelovanje…) ter
zagotavljati pridobitev povratnih informacij;
d) e-gradivo mora biti v vsakem primeru
slovenskem jeziku, lahko je poleg tega tudi
v italijanskem in madžarskem jeziku.
2. Tehnične lastnosti e-gradiv:
a) vključeni morajo biti multimedijski elementi (zvok, slika, video, animacije…) in
interaktivni elementi (obrazec, označevanje,
izbiranje, premikanje, grupiranje, povratna
informacija, točkovanje odgovorov…) – povezava (link) se ne šteje kot interaktivni element, in sicer:
– sklop 1: ena spletna stran – zaslonska
slika mora v povprečju vsebovati (za opis
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glejte specifikacije) najmanj dva interaktivna
elementa (obrazec, označevanje, izbiranje,
premikanje, grupiranje, povratna informacija, točkovanje odgovorov…), povezana z
vsebino e-gradiva, in en multimedijski element (zvok, slika, video, animacije…), povezan z vsebino e-gradiva,
– sklop 2: ena spletna stran – zaslonska
slika mora v povprečju vsebovati najmanj
dva interaktivna elementa (obrazec, označevanje, izbiranje, premikanje, grupiranje,
povratna informacija, točkovanje odgovorov…), povezana z vsebino e-gradiva, in
en multimedijski element (zvok, slika, video,
animacije…), povezan z vsebino e-gradiva,
od tega pa tudi avdio-video elemente (zvok,
video, animacije…) v trajanju najmanj 2 sec
(opomba: to lahko npr. pomeni ena izmed
desetih spletnih strani – zalsonskih slik vsebuje 20 sec videa);
b) e-gradiva morajo v celoti ustrezati
standardu SCORM – izjava (podrobneje si
preberite v specifikacijah).
3. Dostopnost e-gradiv:
a) izjava prijavitelja in morebitnih partnerjev, da bo e-gradivo objavljeno na internetu
na spletnih straneh. Prijavitelj mora v prijavi
navesti, kjer in kako bo gradivo objavljeno,
kako bo omogočen dostop in uporaba egradiva ter kako bo potekalo vzdrževanje
e-gradiva;
b) hitrost povezave od strežnika v internet, kjer se bo nahajalo gradivo: vsaj 2
MB/s (prijaviteljem s klicnimi povezavami,
ISDN ali ADSL povezavami priporočamo,
da uporabijo Arnesov strežnik www2.arnes.
si. VIZ in drugim svetujemo, da se povežejo
s tistimi, ki imajo vsaj zahtevano kapaciteto
povezave, ustrezno infrastrukturo, znanje
ter že izvajajo storitve, kot npr. upravljanje
LMS orodij – »learning managenment system«…);
c) prijavitelj mora zagotoviti vzgojiteljem,
učiteljem in drugim strokovnim delavcem na
VIZ ter učencem (otroci, učenci, dijaki, študenti) brezplačni dostop in uporabo e-gradiva vsaj še tri leta po koncu projekta (dostop
od kjerkoli na internetu: iz vzgojno-izobraževalnega zavoda, od doma…). Hkrati jim
mora zagotoviti prenos posameznih gradnikov e-gradiva za uporabo ali pripravo novih
e-gradiv (pogoji so navedeni tudi v točki K.2
tega dokumenta, ki pa jih lahko ministrstvo
kadarkoli spremen);
d) prijavitelj je dolžan na zahtevo ministrstva po koncu projekta e-gradivo prenesti
na morebitni strežnik, ki ga zagotovi ministrstvo, oziroma bo po navodilih ministrstva
in v skladu s predhodnim dogovorom z ministrstvom omogočal nadaljnjo uporabo in
prenos e-gradiva oziroma njegove vsebine.
V primeru, da po treh letih po koncu projekta
prijavitelj ne bo več zagotavljal brezplačne
uporabe in dostopa ter uporabo e-gradiva,
bo o tem vsaj 30 dni prej obvestil ministrstvo;
e) prijavitelj bo na področju dostopnosti
gradiv upošteval priporočila ministrstva oziroma njegovega pooblaščenca (predstavitev
projekta, povezave do projekta, zagotavljanje dostopnosti, promocija; npr. z izbranim
izvajalcem iz sklopa 4 tega razpisa ter drugimi izvajalci ministrstva na področju dejavnosti na internetu in obratno) – izjava;
f) sklop 2: prijavitelj mora v okviru projekta uporabnikom zagotoviti navodila za delo,
pomoč, usmeritve in napotke pri morebitnih
težavah (odziv po e-mailu v roku 24 ur ob
delavnikih) in tehnično podporo za uporabo

e-gradiv, kot npr. administriranje uporabniških imen in gesel vsaj še tri leta po koncu
projekta (izjava).
F) Pogoji za zbiranje e-gradiv – sklop 3:
1. v prijavi mora prijavitelj podrobno opisati dejavnosti, ki bodo potekale v okviru
zbiranja gradiv;
2. prijavitelji lahko prijavijo le nadgradnje
zbiranja e-gradiv na internetu preko spletnih
strani (www), ki že delujejo in je objavljenih
vsaj 100 gradiv;
3. število novih e-gradiv, ki mora biti objavljenih v času projekta, mora biti v posameznem koledarskem letu vsaj 400 (med
te se ne štejejo gradiva, ki bodo nastala v
okviru tega razpisa, tj. sklop 1 ali 2);
4. v okviru projekta je potrebno izvesti
vsaj 3 natečaje letno za pridobivanje novih
e-gradiv (vsak natečaj najmanj za 3 različna predmetna oziroma strokovna področja), kjer je potrebno upoštevati naslednje:
najboljše izdelke za posamezno predmetno
oziroma strokovno področje na natečaju je
potrebno nagraditi (o nagradi presodi prijavitelj; stroški za nagrade morajo biti upravičeni v okviru pravil ESS in se zagotavljajo
iz projekta) in vsaj v okviru enega natečaja
morajo biti e-gradiva objavljena samo v formatih OpenOffice.org;
5. izvajalec mora zagotoviti stalni dostop
do spletnih strani in e-gradiv ter zagotoviti ustrezno vzdrževanje in administracijo
spletnih strani vsaj še tri leta po koncu projekta.
G) Pogoji za seminarje za sklop 1, 2 in
3:
1. izjava prijavitelja, da bo pripravil program seminarja v obsegu in obliki, kot je
zahtevano v vzorcu programa seminarja;
2. sklop 1 in 2: vsebina seminarja mora
biti namenjena podpori uporabe e-gradiv, ki
bo nastalo v okviru projekta;
3. sklop 3: vsebina seminarja mora biti
namenjena podpori uporabe spletnih strani
ali e-gradiv, ki so objavljeni na teh spletnih
strani;
4. trajanje seminarja mora biti:
a) sklop 1: od 2 do 8 ur (odvisno od obsega e-gradiva),
b) sklop 2 in 3: od 16 do 32 ur (odvisno od obsega e-gradiva). V primeru, da je
obseg e-gradiva velik oziroma pokriva več
predmetov, prijavitelj lahko ponudi skupaj
do pet različnih seminarjev (v trajanju od 16
do 32 ur na seminar);
5. seminarsko gradivo, ki nastane v okviru projekta, lahko za posamezni seminar
obsega od ¼ avtorske pole do 2½ avtorske
pole (odvisno od obsega e-gradiva).
H) Pogoji za podporo izobraževanju učiteljev – sklop 4:
1. izjava prijavitelja, da bo izvajal dejavnosti in storitve, kot so navedene v specifikacijah tega razpisa, in jih predhodno uskladil z ministrstvom;
2. reference prijavitelja: prijavitelj mora
prijavi priložiti izjavo in dokazila, iz katerega
je razvidno, da:
a) prijavitelj pozna sistem nadaljnjega izobraževanja učiteljev in druge izobraževalne
dogodke (npr. obrazložitve ali pogodbe o izvajanju seminarjev ali drugih izobraževalnih
oblik za učitelje, npr. videokonference…) in
b) je prijavitelj sodeloval z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (npr. obrazložitve, pogodbe ali izjave o projektih…).
I) Stroški in vrednost projekta – vsi sklopi:
1. izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da se zavedajo, da storitve in
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dejavnosti iz tega razpisa niso oproščene
DDV;
2. izjava prijavitelja in morebitnih partnerjev, da bodo pri oddaji računov pri vmesnih
in končnem poročilu prijavljali stroške z odštetim povrnljivim DDV (povrnljiv DDV v nobenem primeru ni upravičen strošek);
3. izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da bodo vsi načrtovani stroški
upravičeni v okviru razpisa in Evropskega
socialnega sklada;
4. sklop 1: najnižja skupna vrednost projekta 200.000 SIT, najvišja skupna vrednost
projekta 700.000 SIT;
5. sklop 2: najnižja skupna vrednost projekta 1,500.000 SIT, najvišja skupna vrednost projekta 30,000.000 SIT;
6. sklop 3: najvišja skupna vrednost projekta 10 milijonov (poleg tega največ 5 milijonov SIT v koledarskem letu 2006 in 5
milijonov SIT 2007);
7. sklop 4: najvišja skupna vrednost projekta 18 milijonov (poleg tega največ 7 milijonov SIT v koledarskem letu 2006 in največ
11 milijonov SIT v koledarskem letu 2007);
8. vsi sklopi: v primeru, da bo prijavitelj
uveljavljal amortizacijo, jo mora ovrednotiti za vsako koledarsko leto 2006 in 2007
posebej;
9. sklop 1, 2 in 3: prijavitelj mora upoštevati najvišje možne vrednosti posamezne
vrste stroškov projekta (glej specifikacije:
priprava in izdelava e-gradiva, priprava programa seminarja s seminarskim gradivom,
izvedba seminarjev, vodenje in koordinacija
projekta…);
10. sklop 1 in 2: v primeru uporabe LMS
orodja (learning managenment system),
stroški projekta ne morejo vsebovati stroškov za razvoj, najem ali plačilo licenc za
uporabo teh orodij, poleg tega morajo biti ti
sistemi brezplačno dostopni vsem morebitnim uporabnikom;
11. sklop 2 in 3: najvišja možna cena ene
izvedbe seminarja je 800.000 SIT (vključene
vse dajatve, tudi DDV);
12. sklop 2 in 3: največje možno število
izvedb seminarja v posameznem koledarskem letu 2006 in 2007 je odvisno od cene
ene izvedbe seminarja (vključene vse dajatve, tudi DDV;):
a) manj kot 24 urni seminarji:
– do 300.000 SIT za eno izvedbo seminarja: do 10 izvedb na posamezno leto
2006 ali 2007,
– od vključno 300.000 SIT do 350.000
SIT za eno izvedbo seminarja: največ 5 izvedb,
– od vključno 350.000 SIT do 400.000
SIT za eno izvedbo seminarja: največ 3 izvedbe,
– od vključno 400.000 SIT do 500.000
SIT za eno izvedbo seminarja: največ 2 izvedbi,
– od vključno 500.000 SIT za eno izvedbo seminarja: največ 1 izvedba,
b) 24 ali več urni seminarji:
– do 400.000 SIT za eno izvedbo seminarja: do 10 izvedb na posamezno leto
2006 ali 2007,
– od vključno 400.000 SIT do 450.000
SIT za eno izvedbo seminarja: največ 5 izvedb,
– od vključno 450.000 SIT do 500.000
SIT za eno izvedbo seminarja: največ 3 izvedbe,
– od vključno 500.000 SIT do 550.000
SIT za eno izvedbo seminarja: največ 2 izvedbi,
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– od vključno 550.000 SIT na posamezno izvedbo seminarja: največ 1 izvedba;
13. sklop 2: sredstva za prijavljeno razširitev projektov, za katere bo morebiti ministrstvo v letih 2006 in 2007 zagotovilo dodatna sredstva, ne štejejo v skupno ceno
projekta; skupna vrednost razširitve projekta
(prav tako kot za osnovni projekt) ne more
presegati 30,000.000 SIT.
J) Terminski načrt projekta – vsi sklopi
(povezan je s porabo sredstev iz posameznega proračunskega leta):
1. sklop 1: projekt se mora končati najkasneje do 15. oktobra 2006;
2. sklop 2, 3 in 4: projekti se začnejo
predvidoma v aprilu 2006 (oz. s podpisom
pogodbe) in trajajo najkasneje do 15. 10.
2007;
3. sklop 2 in 3 – poraba sredstev in faze
projekta: za vsak prijavljeni projekt je potrebno načrtovani porabo sredstev takole:
polovico sredstev v letu 2006 in polovico
sredstev v letu 2007 (npr. v letu 2006 6 mio
SIT in v letu 2007 6 mio SIT), tudi če se vse
dejavnosti zaključijo v letu 2006:
a) sklop 2, 3 in 4: v prijavi mora prijavitelj
predvideti v posameznem koledarskem letu
2006 in 2007 vsaj dve fazi, kjer se zadnja
v posameznem letu konča najkasneje do
15. 10. 2006 oziroma 15. 10. 2007. V okviru
vsake faze prijavitelj predvidi:
– rezultate ob koncu faze,
– porabljena finančna sredstva v posamezni fazi oziroma potrebna sredstva za
izvedbo posamezne faze (opravljeno delo
in storitve).
K) Avtorske pravice, recenzije in lektoriranje za sklop 1, 2 in 3:
1. avtorske pravice: izjava prijavitelja,
partnerjev in vseh članov projektne skupine,
da bodo za izdelke (e-gradivo, program seminarja, seminarsko gradivo…) prenesli vse
materialne avtorske pravice na ministrstvo,
enkrat za vselej in za vse primere,
2. izjava prijavitelja, partnerjev in vseh
članov projektne skupine, da bo nastale izdelke v okviru projekta (e-gradivo, program
seminarja, seminarsko gradivo…) skupaj z
navedbo avtorja lahko ministrstvo objavljalo kjerkoli na internetu ter bo zagotovljena
brezplačna uporaba v izobraževalne in nekomercialne namene za neomejen čas kot
gradivo, ki ga je možno dopolnjevati, nadgrajevati in spreminjati (ministrstvo bo predvidoma na tak način dovoljevalo uporabo
e-gradiv, lahko pa to kadarkoli spremeni).
Opomba: način uporabe je tak, ko je
licenca »Creative Commons«, in sicer:
- priznanje avtorstva +
- nekomercialno +
- deljenje pod istimi pogoji, kar skupaj pomeni: »ta licenca dovoli uporabnikom
avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti
javnosti in predelovati samo pod pogojem,
da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna
dela/predelave pod istimi pogoji« (več o licenci na naslovu http://creativecommons.si
in http://creativecommons.org);
3. za vsa gradiva (npr. besedilo, slike,
zvok …), ki ne bodo nastala v okviru projekta, tj. že obstajajo, bo prijavitelj pridobil
dovoljenje za takšno uporabo, kot je navedeno v prejšnji točki in navedel vir v skladu
z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah
(http://www.dz-rs.si/ – glejte Sprejeti zakoni
in akti);
4. sklop 3: izjava, da bo za vsa objavljena e-gradiva prijavitelj zagotovil (pridobil)
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dovoljenje za takšno uporabo, kot je navedeno v točki K.2;
5. sklop 1, 2 in 3: recenzije:
a) prijavitelj mora za vse izdelke
(e-gradivo, program seminarja in seminarsko gradivo...) zagotoviti recenzijo in smiselno upoštevati vse morebitne popravke in
spremembe recenzentov,
b) sklop 2: prijavitelj mora zagotoviti dve
recenziji za e-gradivo: recenzijo praktika
(npr. učitelj, ki ni (so)avtor gradiva), in recenzijo strokovnjaka,
c) sklop 1, 2 in 3: izjava, da bodo upošteval vse popravke in v okviru možnosti
upošteval usmeritve morebitnega recenzenta oziroma konzulenta, ki ga bo zagotovilo
ministrstvo;
6. sklop 1, 2 in 3: lektoriranje: prijavitelj
mora za vse izdelke (e-gradivo, program seminarja in seminarsko gradivo…) zagotoviti
lektoriranje (lektorja).
L) Kadrovski pogoji za prijavljene (vsi
sklopi):
1. prijavitelj mora v prijavi za vsakega
prijavljenega (ki je ali ni zaposlen pri prijavitelju oziroma morebitnem partnerju) navesti
podatke o izobraževanju, izkušnja in druge
predvidene podatke v obrazcu za prijavo,
priložiti izjavo oziroma predpogodbo o sodelovanju v projektu (iz izjave oziroma pogodbe mora biti razviden opis del in storitev, ki
jih bo opravil) ter priložiti dokazila o posebnih znanjih in izkušnjah;
2. izobrazba za vodjo projekta za sklop
1, 2, 3 in 4: vodja projekta mora imeti vsaj
visoko izobrazbo – dokazilo;
3. izkušnje (izjave in dokazila) za sklop 1,
2 in 3 – pogoji za (so)avtorje vsebin* e‑gradiv, programa seminarja in seminarskega
gradiva: vsak prijavljeni mora zadoščati naslednjim pogojem:
a) prijavljeni izvaja in je v preteklih dveh
letih pred letom objave tega razpisa izvajal
javno-veljavno predšolske, osnovnošolske,
srednješolske, višješolske ali visokošolske
programe, programe posebnih potreb, dijaških domov ali nižje glasbene šole (npr.
vzgojitelj, učitelj, profesor, visokošolski učitelj ali sodelavec na fakulteti, npr. asistent
…) ali je prijavljeni v zadnjih dveh letih pred
objavo tega razpisa izvajal izobraževanje
vzgojiteljev/učiteljev (po Katalogu stalnega
strokovnega spopolnjevanja ali Katalogu
nadaljnjega izobraževanja) na predmetnem
oziroma strokovnem področju projekta ali
dejavnosti, ki ga prijavlja,
b) sklop 1 in 2: vsak prijavljeni, ki bo
(so)avtor vsebin e-gradiva, mora imeti izkušnje pri pripravi e-gradiv (dokazilo o e‑gradivu – naslov in dosegljivost e‑gradiva,lahko
je e-gradivo priloženo v tiskani obliki),
c) v primeru, da je skupina (so)avtorjev
vsebin e-gradiva, programa seminarja in
seminarskega gradiva sestavljena iz vsaj 3
članov, je lahko na vsake tri člane te skupine eden (tj. eden izmed 3 članov) tak, ki ne
ustreza zahtevam prejšnjih točk a) in b);
*med (so)avtorje vsebin ne spadajo
strokovnjaki na področju kodiranja e-gradiva, vzdrževanje strežnika, pomoči uporabnikom in drugih tehničnih storitev (npr.
programerji, administratorji računalniških
aplikacij ipd.);
4. izkušnje (izjave in dokazila) za sklop 1,
2 in 3 – pogoji za strokovnjake na področju
kodiranja e-gradiva, vzdrževanje strežnika,
pomoči uporabnikom in drugih tehničnih storitev: vsak prijavljeni mora zadoščati naslednjim pogojem:

a) vsak prijavljeni, ki bo kodiral e‑gradivo, administriral aplikacije, skrbel za objavo
gradiva na internetu, vzdrževal strežnik, skrbel za pomoč uporabnikom in izvajal druge
tehnične storitve mora imeti izkušnje pri izvajanju teh storitev,
b) v primeru, da je skupina teh strokovnjakov sestavljena iz vsaj 3 članov, je lahko
na vsake tri člane te skupine eden (tj. eden
izmed 3 članov) tak, ki ne ustreza zahtevam
prejšnje točke a);
5. pogoji za izvajanje seminarjev sklop
2 in 3:
a) vsaj 1 zadolžen za področje vodenja
in organizacijo seminarjev, ki ima vsaj visoko izobrazbo,
b) vsi prijavljeni predavatelji na seminarju morajo imeti vsaj univerzitetno izobrazbo
pedagoške smeri ali univerzitetno izobrazbo
skupaj z opravljenim pedagoško- andragoškim izpitom in vsaj 2 leti delovnih izkušenj
na področju izvajanja izobraževanja odraslih
ali je visokošolski učitelj ali sodelavec na
fakulteti (npr. asistent) – dokazilo,
c) vsi prijavljeni asistenti na seminarju
morajo imeti vsaj visoko izobrazbo pedagoške smeri ali visoko izobrazbo skupaj z
opravljenim pedagoško-andragoškim izpitom in vsaj 2 letne izkušnje pri izobraževanju odraslih ali je visokošolski učitelj ali
sodelavec na fakulteti (npr. asistent) – dokazilo;
6. izkušnje (izjave in dokazila) za sklop
4: vsaj eden v projektni skupini zadošča
naslednjemu pogoju: izvaja ali je v zadnjih
petih letih pred letom objave tega razpisa
izvajal javno-veljavne predšolske, osnovnošolske in srednješolske, višješolske ali
visokošolske programe, programe posebnih
potreb, dijaških domov ali nižje glasbene
šole (npr. vzgojitelj, učitelj, profesor, visokošolski učitelj ali sodelavec na fakulteti, npr.
asistent …) ali je v zadnjih petih letih pred
objavo tega razpisa izvajal izobraževanje
vzgojiteljev/učiteljev (po Katalogu stalnega
strokovnega spopolnjevanja ali Katalogu nadaljnjega izobraževanja).
M) vmesna poročila in končno poročilo o
projektu (vsi sklopi):
1. izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da bo ob koncu vsake faze in v
rokih, ki so določeni s tem razpisom, oddal
vmesna poročila in končno poročilo v skladu
z Navodili za končnega prejemnika o načinu oddaje računa/zahtevka za plačilo oziroma vmesnih in končnih poročil ter poročila
zagotavljal tudi v informacijskem sistemu
projektnega vodenja pri naročniku (zadnja
faza v posameznem letu se mora končati
do 15. oktobra v posameznem letu 2006
in 2007) – ministrstvo bo vmesna in končna poročila in predvsem izdelke projekta
(nastale v posameznih fazah in ob koncu
projekta) ocenil kot primerne/neprimerne
– samo primerna poročila in izdelki so lahko
osnova za plačilo sredstev za projekta v posamezni fazi ali ob koncu projekta;
2. sklop 1 in 2: izjava, da bo prijavitelj ob
vmesnih poročilih in ob koncu projekta poleg
zahtevka za plačilo in ustrezno pripravljene
dokumentacije (več v specifikacijah – Navodila za končnega prejemnika o načinu
oddaje računa/zahtevka za plačilo oziroma
vmesnih in končnih poročil) oddal:
a) v pisni obliki (natisnjeno na papir):
vsebinsko poročilo, scenarij e-gradiva, program seminarja s seminarskim gradivom,
recenzije in druga pisna gradiva v zvezi s
projektom;
b) v elektronski obliki:
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– finančno in vsebinsko poročilo, scenarij e-gradiva, program seminarja s seminarskim gradivom in druga elektronska gradiva
v zvezi s projektom (v formatih Microsoft
Office ali OpenOffice.org),
– e-gradivo, in morebitne posamezne
gradnike e-gradiva (v takšni elektronski obliki, ki jo omogoča uporabljena tehnologija);
3. sklop 3:
a) izjava, da bo prijavitelj ob koncu projekta oddal poročilo o projektu, seznam vseh
objavljenih e-gradiv, program seminarja in
seminarsko gradivo,
b) izjava, da bodo spletne strani in egradiva brezplačno dostopna vzgojiteljem,
učiteljem ter učencem tudi po izteku treh let
po koncu projekta;
4. sklop 4: izjava, da bo prijavitelj ob
koncu projekta oddal poročilo o projektu, ki
vsebuje vso korespondenco z VIZ, poročila
o dogodkih in vseh drugih dejavnostih, ki
bodo potekale;
5. vsi sklopi: v primeru več partnerjev
v projektu, bo moral vsak partner pripraviti
svoje vmesno in končno poročilo, ki ga bo
prijavitelj potrdil in oddal ministrstvu skupaj
s skupnim poročilom o projektu (sredstva za
projekt bodo nakazana vsakemu od partnerjem neposredno z ministrstva);
6. izjava, da v primeru, da bo ministrstvo
potrebovalo ali zahtevalo dodatne informacije ali dokazila, bo prijavitelj vse informacije
in dokazila dal na razpolago ministrstvu v
času projekta in vsaj še do leta 2013;
7. izjava prijavitelja in morebitnih partnerjev, da se bodo udeležili delavnice za pripravo zahtevkov/računov za plačilo in ustrezno
pripravo dokumentacije.
N) Vprašanja in odgovori (vsi sklopi) –
obrazložitev, dopolnitev in sprememba pogojev in meril razpisa:
1. Ministrstvo za šolstvo in šport lahko
v okviru vprašanj in odgovorov podrobneje
obrazloži, prav tako pa tudi dopolni in spremeni pogoje in merila tega razpisa, vendar
največ 5 delovnih dni pred rokom za oddajo
prijav, tj, do 13. 3. 2006.
IV. Merila za izbor:
A) sklop 1 in 2: nižja vrednost po dobljeni
formuli ima prednost pred višjimi vrednostmi
(pogoj je manj kot 5.000 točk):
Ceg + Csem + Nar + Orodja
V primeru enakovrednih prijavljenih projektov imajo prednost projekti s področja
naravoslovja. V primeru, da so projekti še
enakovredni, ima prednost tisti, v katerem
sodeluje več strokovnjakov s področja projekta, izmed teh pa projekt z nižjo ceno.
V primeru, da bodo še vedno enakovredni projekti različnih ponudnikov, bo končni
izbor projektov odločil žreb iz škatle (posode), ki ga bo opravila komisija za izbor.
V primeru, da bodo še vedno enakovredni projekti istega prijavitelja, pa se upošteva vrstni red prijavljenih projektov.
Obrazložitev posameznih oznak:
1. Ceg = (Priprava in izdelava e-gradiva
ter dostopnost e-gradiva) / ((delež števila
ur v šolskem letu, pri kateri bo e-gradivo
možno uporabljati) x (število ur predmeta
na teden)) / 3000
Priprava in izdelava e-gradiva ter dostopnost e-gradiva: vrednost navede prijavitelj
v prijavi (glej obrazec za prijavo projekta,
točko št. 4.5, vrstico v tabeli pod zaporedno
številko 1)
Delež števila ur v posameznem šolskem
letu, pri katerih bo gradivo možno uporabljati: delež števila ur navede prijavitelj v prijavi
(glej obrazec za prijavo projekta, točko št.
4.1, šesti stolpec v tabeli).

Posebni primer:
– v primeru, da je uporabno pri enakem
predmetu v različnih izobraževalnih programih (npr. kemija za 2. letnik gimnazije ali
kemija za 2. letnik v poklicnih šolah), se navede najvišji tak delež (tako je za prijavitelja
najugodneje).
Število ur predmeta na teden: število
navede prijavitelj v prijavi (glej obrazec za
prijavo projekta, točko št. 4.1, sedmi stolpec
v tabeli).
Posebni primer:
– v primeru, da je uporabno pri enakem
predmetu v različnih programih (npr. kemija
za 2. letnik gimnazije ali kemija za 2. letnik
v poklicnih šolah), se navede najvišje število
(tako je za prijavitelja najugodneje).
Poseben primer: v primeru, da bo e‑gradivo uporabno pri različnih predmetih (npr.
geografija, zgodovina), se za vsak predmet
najprej izračuna
(delež števila ur v šolskem letu, pri kateri
bo e-gradivo možno uporabljati) x (število ur
predmeta na teden)
Nato se dobljene vrednosti po posameznih predmetih sešteje in uporabi formula:
Ceg = (Priprava in izdelava e-gradiva ter
dostopnost e-gradiva) / (vsota dobljenih vrednosti po posameznih predmetih) / 3000.
2. Csem = ((cena priprave in izdelave seminarja s seminarskim gradivom) + (skupna
cena izvedb vseh seminarja-ev)) / ((skupno
št. udeležencev na vseh seminarjih) x (skupno št. ur vseh seminarjev))
Cena priprave in izdelave seminarja s
seminarskim gradivom: navede jo prijavitelj
v prijavi (glej dodatek 2.2 obrazca za prijavo
projekta). V primeru, da izvajalec prijavi več
različnih seminarjev, se cene seštejejo.
Skupna cena izvedb vseh seminarja-ev*:
ceno za posamezni seminar, ki jo navede
prijavitelj v prijavi (glej dodatek 2.3 obrazca
za prijavo projekta), se pomnoži s številom
prijavljenih izvedb seminarja (glej obrazec
za prijavo projekta, točko št. 4.3, peti stolpec
v tabeli). V primeru, da izvajalec ponudi več
različnih seminarjev, se seštejejo dobljene
vrednosti različnih seminarjev.
Za Sklop 1 se upošteva vrednost 0.
Skupno št. udeležencev na vseh seminarjih*: prijavitelj v prijavi navede maksimalno število udeležencev na seminar (glej
obrazec za prijavo projekta, točko št. 4.3,
četrti stolpec v tabeli), ki se ga pomnoži s
številom prijavljenih izvedb posameznega
seminarja (glej obrazec za prijavo projekta,
točko št. 4.3, peti stolpec v tabeli). V primeru, da izvajalec ponudi več različnih seminarjev, se nato sešteje skupno število vseh
predvidenih udeležencev.
Za Sklop 1 se upošteva vrednost 16.
Skupno št. ur seminarjev*: prijavitelj v
prijavi za seminar navede število ur (glej
obrazec za prijavo projekta, točko št. 4.3,
tretji stolpec v tabeli), ki se ga pomnoži s
številom prijavljenih izvedb posameznega
seminarja (glej obrazec za prijavo projekta,
točko št. 4.3, peti stolpec v tabeli). V primeru, da izvajalec ponudi več različnih seminarjev, se nato sešteje skupno število vseh
predvidenih ur.
Za Sklop 1 se upošteva samo v prijavi
navedeno število ur seminarja (glej obrazec
za prijavo projekta, točko št. 4.3, tretji stolpec v tabeli).
* Upošteva se cena, število seminarjev in
število udeležencev samo za izbrane seminarje (tj. odšteje se za tiste seminarje in udeležence, ki niso izbrani – npr. seminarji ali število
izvedb ne ustrezajo pogojem razpisa).
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3. Nar: če področje projekta ni naravoslovje, se dodeli: 100 točk, sicer pa 0 točk.
Opomba: to pomeni, da imajo naravoslovni predmeti prednost pred ostalimi predmeti.
4. Orodja: v primeru, da bo e-gradivo
pripravljeno v LMS okolju (learning managenment system), se dodeli: -10% x Ceg,
sicer pa 0 točk.
Opomba: v tem primeri se število točk
zniža. Razlog je v tem, da mora prijavitelj
v primeru uporabe LMS okolja zagotoviti
storitve kot npr. administracijo uporabnikov
(dodeljevanje gesel…) in se tako strošek teh
storitev v merilu upošteva.
B) Sklop 3: nižja vrednost po dobljeni formuli ima prednost pred višjimi vrednostmi:
Cena projekta / predvideno število novih
gradiv na portalu
V primeru, da sta dva projekta enakovredna, ima prednost tisti, ki ima večje število
trenutno objavljenih gradiv na portalu.
Predvideno število novih gradiv na portalu: navede ga prijavitelj v prijavi (glej obrazec za prijavo projekta, točko št. 4.2, tretji
odstavek).
C) Sklop 4: nižja vrednost po dobljeni formuli ima prednost pred višjimi vrednostmi:
Cena projekta / skupna vsota števila ur
vseh sodelavcev na projektu
V primeru, da sta dve prijavi enakovredni, ima prednost projekt z nižjo ceno.
Skupna vsota števila ur vseh sodelavcev
na projektu: navede jo prijavitelj v prijavi
(glej obrazec za prijavo projekta, točko št.
4.4, zadnjo vrstico v tabeli).
V. Postopek pregledovanja in izbora
vlog
Postopek pregledovanja in izbora prijav
projektov je naslednji:
1. ugotavljanje popolnosti prijav,
2. nepopolne prijave lahko ministrstvo
pozove k dopolnitvi,
3. po prejetju dopolnitev: izločitev nepopolnih vlog iz nadaljnje obravnave,
4. vloge se razvrstijo v štiri sklope, ki se
jih v nadaljevanju obravnava ločeno,
5. ugotavljanje pogojev razpisa in izločitev projektov, ki ne ustrezajo pogojem razpisa, iz nadaljnje obravnave,
6. v primeru, da je razpoložljivih sredstev
dovolj za vse prijavljene projekte, se izbere
vse ponujene projekte ter konča izbor;
Posebnost sklop 1 in 2: v primeru, da je
razpoložljivih sredstev dovolj za vse prijavljene projekte, kjer se za vsakega prijavitelja upoštevata le dva projekta, se izbere prva dva projekta vsakega prijavitelja,
nadaljnji izbor pa se izvaja le na preostali
projektih.
Posebnost sklop 4: izbran bo en sam
projekt.
7. projekti se točkujejo. Oblikuje se seznam projektov v naraščajočem vrstnem
redu glede na število doseženih točk;
Posebnost sklop 1 in 2: izbere se lahko
le dva projekta vsakega od prijaviteljev.
8. izbere se prvi projekt, nato drugi itd.
dokler je sredstev dovolj;
9. pri izbiri projektov se lahko zmanjša
obseg projektov (npr. če je premalo sredstev
za izvedbo prijavljenega projekta);
10. v primeru, da v katerem od sklopov
ostanejo sredstva, se jih lahko prenese v
druge sklope, pri tem je ima najvišjo prioriteto: sklop 2, nato sklop 1, nato sklop 3;
Posebnost sklop 1 in 2: v primeru ostanka sredstev, se lahko izbere več kot dva
projekta posameznega prijavitelja.
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11. sklop 2 – izbor razširitev projektov:
v primeru, da bo ministrstvo v letih 2006 in
2007 lahko zagotovilo dodatna sredstva za
razširitve projektov, je postopek izbora razširitev projektov, ki ustrezajo pogojem, isti kot
za osnovne projekte.
VI. Upravičeni stroški in aktivnosti
Ministrstvo bo zagotovilo sredstva samo
tiste storitve in gradiva, ki so navedeni v
specifikacijah. Druge morebitne stroške nosi
izbrani izvajalec sam.
Strukturo vseh stroškov bo pri vsakem
poročilu potrebno prikazati, vsi stroški morajo biti upravičeni po navodili in pravilih v
okviru Evropskega socialnega sklada (glejte specifikacije), sicer izvajalcu ne bodo
priznani. Za črpanje sredstev iz Evropskih
strukturnih skladov je potrebno za vsak
upravičen strošek priložiti tudi dokazilo o
strošku (račun, avtorska ali podjemna pogodba, osebni dohodek…) ter dokazilo o
plačilu tega stroška (bančni izpisi ipd.). Npr.
DDV je upravičen samo v tistem delu, za
katerega ni možno zahtevati povrnitve.
VII. Posebni pogoji, zahtevani s strani
Evropskega socialnega sklada, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji
1 Poročanje
Izvajalec projekta mora upoštevati dodatne zahteve o poročanju, ki so specifične za
Evropski socialni sklad (ESS), npr. podrobnejši podatki o izvedenih storitvah, izdelavi
e-gradiv, seminarjih, dokazila o porabljenih
sredstvih…
Poleg tega je potrebno pripravljati kvartalna in letna poročila.
Zahtevani podatki o izvedbi projektov, se
morajo zajemati na ravni izvajalca projekta
ter se preko predpisanega načina posredovati ministrstvu.
V zvezi s spremljanjem in načinom poročanja in posredovanjem informacij finančne
in vsebinske narave se bo izvajalec obvezal,
da bo ministrstvu dostavil tudi vsak druga
finančna in vsebinska poročila o namenski
porabi proračunskih sredstev po pogodbi.
2. Obveščanje in informiranje javnosti
Informiranje v zvezi s pomočmi iz strukturnih skladov EU je namenjeno zagotavljanju razvidnosti in transparentnosti vloge
EU v Sloveniji ter ozaveščanju javnosti o
možnostih pomoči, ki jih v okviru strukturnih
skladov prejema Slovenija. V fazi izvajanja
je pomembno, da ministrstvo in na razpisih
izbrani izvajalci za vse aktivnostih v zvezi
z ESS uporablja enotni logotip ESS (zastava EU in pripis Evropski socialni sklad),
in sicer črno beli za tiskanje dokumentov
na tiskalnikih oziroma barvnega za promocijske materiale, ki se tiskajo v tiskarni
in omogočajo uporabo barvnega logotipa.
Logotip ESS mora biti enake velikosti kot
ostali logotipi na posameznem dokumentu oziroma drugem izdelku. Pri aktivnostih
oziroma izdelkih, ki se izvajajo oziroma nastanejo direktno v okviru programov ESS
s pomočjo sredstev EU, se mora vedno
uporabljati tudi navedbo »Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada«.
Podrobnosti so navedene v dodatku specifikacijah.
VIII. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega
javnega razpisa, je skupaj 384,000.000 SIT,
oziroma posameznih letih:
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Sredstva po letih
2006
205,000.000 SIT
(za dejavnosti zaključene do 15. oktobra)

Sredstva bodo črpana iz dveh proračunskih postavk:
– PP 4410 Skturni skladi – lastna udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in
razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju, konto 4020,
– PP 4423 Strukturni skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in
razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju, konto 4020.
Predvidena sredstva po posameznih
sklopih:
Sklop 1: sredstva v letu 2006: 30 mio
SIT.
Sklop 2:
– sredstva v letu 2006: 153 mio SIT,
– sredstva v letu 2007: 153 mio SIT.
Ministrstvo bo skušalo zagotoviti dodatna sredstva za razširitev izbranih projektov (prijavitelji morajo morebitne razširitve
projektov predvideti že v prijavi) v letu 2006
oziroma 2007.
Sklop 3:
– sredstva v letu 2006: 15 mio SIT,
– sredstva v letu 2007: 15 mio SIT.
Sklop 4:
– sredstva v letu 2006: 7 mio SIT,
– sredstva v letu 2007: 11 mio SIT.
IX. Obdobje za porabo sredstev
Za sredstva, dodeljena za posamezno
leto, mora izbrani izvajalec finančna in druga zahtevana dokazila za izplačilo posredovati ministrstvu najkasneje do 15. oktobra v
tekočem letu.
Prejemnik zahtevkov za izplačilo končnih
prejemnikov je ministrstvo. Ministrstvo pripravi in odobri sklepe izplačila končnim prejemnikom, prav tako pa dejansko izvrši plačila. Nadzor po 4. členu Uredbe 438/2001
izvaja kontrolna enota pri ministrstvu.
X. Rok za izvedbo aktivnosti: predvideni
rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa
je april 2006. Čas izvajanja celotnega projekta pa je najkasneje do 15. oktobra 2007.
XI. Rok za prijavo: ministrstvo mora ponudbe prejeti do 20. marca 2006 do 9. ure
v vložišče: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
XII. Prijava, opremljanje prijave, prepozne prijave
Prijava
Prijava na ta razpis mora biti poslana
na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse ustrezno
izpolnjene obrazce, zložene v predhodno
navedenem vrstnem redu. Za izpolnjenimi
obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu, kot ustreza obrazcem,
na katere se nanašajo.
Vsi obrazci za prijavo in vse priloge morajo biti parafirane s strani prijavitelja (vzorec pogodbe se ne izpolnjuje, le parafira).
Opremljanje in označevanje prijave
Prijavitelj naj ponudbeno dokumentacijo
zapre v eno zunanjo ovojnico. Vsi dokumenti iz ovojnice naj bodo zloženi v mapo,
posamezni obrazci ločeni s pregradami zaradi lažjega pregleda ponudbe, povezani z
vrvico in zapečateni.

2007
179,000.000 SIT
(za dejavnosti
zaključene do
15. oktobra)

Proračunski
postavki

4410, 4423

Na zunanji kuverti mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec »prijava oddaje
ponudbe«, ki je vsebovan v razpisni dokumentaciji. Oznaka ponudbe je MŠŠ-IZO3RO-38-1/2006 ponudnik pa vpiše še poln
naziv firme ter ponudbo ustrezno označi.
Prepozne prijave
Vse prepozne in nepravilno opremljene
ponudbe ministrstvo zavrže in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
XIII. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Ponudbe bo po izteku roka za oddajo
odprla in ocenila strokovna komisija. Javno
odpiranje vlog bo potekalo 20. marca 2006
ob 12. uri na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana, v sejni sobi št. 425
v 4. nadstropju.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo s
sklepom odločil Programski svet Evropskega socialnega sklada pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve. Ponudnike bo
minister za šolstvo in šport obvestil z obvestilom o izboru.
Ponudniki lahko vložijo pritožbo zoper
izbor v 8 dneh od prejema obvestila, in sicer
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, z oznako
“MŠZŠ-IZO3-RO-38-1/2006-pritožba”. V pritožbi morajo ponudniki natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih vlagajo pritožbo.
Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni
predvidoma v roku 30 dni po poteku roka
za prijavo.
XIV. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. razpis (ta dokument);
2. priloga 1: specifikacije;
3. priloga 2: obrazec »izjava«;
4. priloga 3: obrazec »podatki o prijavitelju«;
5. priloga 4: obrazec »prijava projekta«;
6. priloga 5: vzorec pogodbe;
7. priloga 6: obrazec »Prijava oddaje ponudbe« (prijavitelj jo nalepi na ovojnico);
8. internetni naslov za vprašanja in
odgovore: http://www.praetor.si/HP/praetor.
nsf?Open (rubrika Vprašanja in odgovori).
XV. Dostop do razpisne dokumentacije
in naročnika
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh ministrstva na naslovu:
http://www.mss.gov.si/, lahko pa jo prijavitelji
dobijo osebno na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, Ljubljani, v 3. nadstropju od 12. do 13. ure pri Mojci Černe (soba
št. 313) ali Mihi Podržaju, tel. 01/478-42-85
ali -86.
Informacije
Dodatne informacije lahko zastavite na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si/
HP/praetor.nsf?Open (rubrika Vprašanja in
odgovori), kjer bodo objavljena vsa vprašanja in odgovori.
Informativna dneva
Informativna dneva bosta potekala:
– 14. 2. 2006 ob 12. uri na Ministrstvu za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, v
sejni sobi št. 425 v 4. nadstropju;
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– 7. 3. 2006 ob 12. uri na Ministrstvu za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, v
sejni sobi št. 425 v 4. nadstropju.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Razpisi delovnih
mest
Št. 27/2006

Ob-2440/06

Preklic
Preklicujemo objavo javnega natečaja za
generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu
za pravosodje, pod št. 21/2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006, Ob-1679/06.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 18001-7/2006/1
Ob-1888/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca/višje svetovalke v
Razvojnem sektorju za otroka, mladino in
družino v Direktoratu za družino.
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 6 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
4 leta delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka
univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta sveto
valca:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,

– usklajevanje raziskovalnih nalog na
področju dela ministrstva,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po tej objavi na naslov: Ministrstvo
za delo družino in socialne zadeve, Služba
za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj
– višji svetovalec v Razvojnem sektorju za
otroka, mladino in družino«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je
mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve, pri Tadeji Pušnar, na tel.
369-77-71.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 18001-6/2006/1
Ob-1889/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
svetovalca/svetovalke v Oddelku za
nacionalne programe in ESS v Sektorju
za zaposlovanje in izvajanje nacionalnih
programov v Direktoratu za trg dela in
zaposlovanje.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 3 leta 7 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta svetovalca:
– 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.
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Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po tej objavi na naslov: Ministrstvo
za delo družino in socialne zadeve, Služba
za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj
– svetovalec v Oddelku za nacionalne programe in ESS«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je
mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve, pri Tadeji Pušnar, na tel.
369-77-71.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 110-16/2006-2
Ob-1890/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Direktoratu za logistiko/Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami/
Oddelku za upravljanje nepremičnin:
vodja oddelka (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
uradniškem nazivu podsekretar, sekretar.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj univerzitetna, najmanj visoka strokovna s specializacijo, najmanj visoka strokovna z magisterijem.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 7 let za naziv podsekretar,
– 8 let za naziv sekretar.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:
– načrtovanje, usmerjanje, organizacija
in nadzor opravljanja dela v oddelku,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
sektorja,
– vodenje projektih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz pete in šeste alinee bo izbrani
kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, mora ta
pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati še spošne pogoje, določene
z Zakonom o obrambi.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Vojkova cesta 55, v Ljubljani.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
natečajnih pogojev ter opisom delovnih iz-
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kušenj, pošljejo najkasneje v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Sekretariat generalnega sekretarja/Urad za
upravljanje človeških virov/Kadrovska služba/Oddelek za kadrovske zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo za
javni natečaj in navedbo delovnega mesta.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri
Tatjani Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-20/2006-2
Ob-1891/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto v Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami/
Izpostavi Maribor:
inšpektor za VNDN (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja
v uradniškem nazivu inšpektor III, inšpektor
II, inšpektor I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj univerzitetna – tehnična smer.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 5 let za naziv inšpektor III,
– 6 let za naziv inšpektor II,
– 7 let za naziv inšpektor I.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje »interno«,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– vozniški izpit B kategorije,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Delovne naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa,
– nudenje pravne in strokovne pomoči,
– vodenje postopkov, izdaja odločb o
prekrških po zakonu o prekrških.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz pete in šeste alinee bo izbrani
kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega
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državnega izpita iz javne uprave, mora ta
pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati še spošne pogoje, določene
z Zakonom o obrambi.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Izpostave Maribor, Rotovški trg 9,
Maribor.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Sekretariat generalnega sekretarja/Urad za
upravljanje človeških virov/Kadrovska služba/Oddelek za kadrovske zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo za
javni natečaj in navedbo delovnega mesta.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri
Tatjani Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Su 010603/2006-1
Ob-1962/06
Upravno sodišče Republike Slovenije,
Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
3. Kratek opis dela: spremljanje in proučevanje sodne prakse domačih in tujih sodišč ter domače in tuje strokovne literature,
sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik
ter sodelovanje pri reševanju zadev brezplačne pravne pomoči, izvedba priprav za seje
senatov in glavnih obravnav ter poročanje
na sejah, izdelava osnutkov sodnih odločb,
strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih mnenj, priprava pomembnejših
poročil, analiz in informacij ter druge naloge
določene s področnimi predpisi.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje slovenskega jezika,
– znanje tujega oziroma tujih svetovnih
jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom – urejanje besedil.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
5. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-

žnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
(izda ga Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava,
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izda ga krajevno pristojno sodišče) ali pisna izjava.
Kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo
moral potrdili iz prejšnjih dveh alinej, predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
6. Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov: Upravno sodišče RS, Tržaška
68a, 1000 Ljubljana, z oznako »za javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v
30 dneh po končanem postopku javnega
natečaja.
7. Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri sekretarki sodišča mag. Barbari Kobe, tel. 01/470-01-00 oziroma e-mail:
Barbara.Kobe@sodisce.si.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravno sodišče Republike Slovenije
Št. 110-11/2006-2
Ob-1986/06
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto v Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami/ Izpostavi Posavje:
inšpektor za VNDN (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja
v uradniškem nazivu inšpektor III, inšpektor
II, inšpektor I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj univerzitetna – tehnična smer.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 5 let za naziv inšpektor III,
– 6 let za naziv inšpektor II,
– 7 let za naziv inšpektor I.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje »interno«,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– vozniški izpit B kategorije,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Delovne naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa,
– nudenje pravne in strokovne pomoči,
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– vodenje postopkov, izdaja odločb o
prekrških po zakonu o prekrških.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz pete in šeste alinee bo izbrani
kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, mora ta
pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati še spošne pogoje, določene
z Zakonom o obrambi.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Izpostave Posavje, Cesta krških
žrtev 14, Krško.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Sekretariat generalnega sekretarja/Urad za
upravljanje človeških virov/Kadrovska služba/Oddelek za kadrovske zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo za
javni natečaj in navedbo delovnega mesta.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri
Tatjani Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Št. 07-2/3
Ob-2002/06
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:
I. Vodja Območne izpostave Zagorje
ob Savi.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

Št. 25/2006
Ob-2116/06
Republika Slovenija – Repubblica di Slovenia, Upravna enota Piran – Unita' amministrativa Pirano na podlagi 56. člena in v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02,
2/04, (10/04 – popr.), 23/05, 62/05 – odl.
US, 75/05 – odl. US in 113/05) ponovno objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta:
višjega svetovalca/-ke
za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov v Oddelku za okolje in prostor.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka III.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki z delovnimi izkušnjami v
državni upravi ter znanjem s področja vodenja upravnih postopkov.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
najmanj 3 leta in 4 mesece za kandidate z
univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, in druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo
izda krajevno pristojno sodišče).
Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– dokazilo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o
zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju, kjer
živi narodna skupnost,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da
bodo v primeru izbire na delovno mesto
navedeni izpit opravili v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost kandidatov bo
presojana na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavni
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
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šestmesečnim poskusnim delom. Delo se
bo opravljalo v Luciji, Obala 114a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja, po pošti na naslov Republika Slovenija, Upravna enota Piran, Lucija,
Obala 114a, 6320 Portorož, ali po elektronski pošti na: ue.piran@gov.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Martina Jurcan).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 7/06
Ob-2117/06
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o. (Ur. l. RS, št. 82/04), 22. in 23. člena
Poslovnika o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o. ter sklepov Sveta ustanoviteljev št.
54-SU/2006 z dne 18. 1. 2006 in št. 55–
SU/2006 z dne 18. 1. 2006, Razpisna komisija Sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., objavlja razpis za
direktorico/direktorja družbe JAVNO
PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA
d.o.o.
Kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja morajo izpolnjevati poleg z zakonom
določene še naslednje razpisne pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– organizacijske sposobnosti ter poznavanje dejavnosti in problematike javnega
podjetja,
– predložitev programa dela za mandatno obdobje.
K prijavi z življenjepisom in navedbami
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidatke/kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju tujega jezika ali potrdila visokošolske
organizacije o opravljenem izpitu iz tujega
jezika.
Izbrani kandidatka/kandidat bo imenovan-a za mandatno dobo štiri leta.
Kandidatke/kandidati naj popolne pisne
prijave z zahtevanimi dokazili in programom
dela pošljejo v roku 30 dni od objave razpisa,
v zaprti kuverti na naslov: Svet ustanoviteljev
javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o., »Za razpisno komisijo – Ne odpiraj (JP
VO-KA)«, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upoštevala.
Prijavljeni kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od imenovanja.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/306-10-18, Helena Regina,
predsednica razpisne komisije.
Razpisna komisija
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
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Št. 82/2006
Ob-2177/06
Svet Varstveno delovnega centra Koper,
Ulica 15. maja 8, 6000 Koper, na podlagi
sklepa 12. seje sveta z dne 20. 1. 2006, v
skladu z določili 32. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91/I, 17/91, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94, 8/96, 36/00), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 69/05
– odločba US) in 29. in 30. člena Statuta
Varstveno delovnega centra Koper razpisuje
delovno mesto
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj
ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz
69. člena zakona o socialnem varstvu in 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda;
– predložiti mora program dela Varstveno delovnega centra Koper;
– znanje jezika italijanske narodnosti na
višji stopnji ali štiri letni program italijanskega jezika v srednji šoli.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela VDC Koper, morajo kandidati poslati po pošti na
naslov: Varstveno delovni center Koper,
Ulica 15. maja 8, 6000 Koper, p.p. 745 ali
oddati v tajništvu zavoda v Kopru, Muzejski
trg 7/I, najkasneje v 8 dneh po objavljenem
razpisu, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
Varstveno delovni center Koper
Ob-2287/06
Na podlagi prvega odstavka 56. člena in
v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo in Ur. l. RS, št.
113/05) Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna objavlja javni natečaj za prosta
delovna mesta
1. Vodja oddelka za okolje, prostor in
urbanistično načrtovanje Občine Postojna.
Delo na tem delovnem mestu je uradniško delovno mesto in se izvaja v nazivu
podsekretar, sekretar. Izbrani kandidat bo
imenovan v naziv podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem,
– 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Od kandidatov pričakujemo da imajo
organizacijske, vodstvene, komunikacijske
sposobnosti, znanje osnovnih računalniških
aplikacij ter poznavanje področja dela. Kandidati za delovno mesto morajo prijavi priložiti program dela na področju Oddelka za
okolje, prostor in urbanistično načrtovanje.
Okvirna vsebina dela: vodenje oddelka,
načrtovanje, usklajevanje, oblikovanje sistemskih rešitev s področja dela.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom
bo sklenjeno za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom.
2. Višji svetovalec – pomočnik vodje
oddelka na oddelku za družbene dejavnosti Občine Postojna.
Delo na tem delovnem mestu je uradniško delovno mesto in se izvaja v nazivu višji
svetovalec III, II, I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Od kandidatov pričakujemo da imajo
organizacijske, komunikacijske sposobnosti, znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Kandidati za delovno mesto morajo prijavi
priložiti vizijo dela na področju Oddelka za
družbene dejavnosti (predšolska in osnovnošolske vzgoje, sociale, področje zdravstva).
Okvirna vsebina dela: pomoč in svetovanje, načrtovanje na področju predšolske
in osnovnošolke vzgoje, sociale, zdravstva,
usklajevanje ter oblikovanje sistemskih rešitev s področja dela.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom
bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom.
Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga imajo
opravljenega),
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Dokazila o nekaznovanju bo izbrani
kandidat predložil po zaključenem postopku
izbire.

Dela na prostih delovnih mestih se opravlja na sedežu Občine Postojna, Ljubljanska
4, Postojna.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi tega javnega
natečaja na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom
»javni natečaj – z navedbo delovnega mesta
– ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 30 dni po izbiri.
Dodatne informacije: Brigita Kidrič, tel.
05-728-07-53.
Občina Postojna
Ob-2307/06
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosto delovno mesto:
1. Sekretarja (m/ž) v Direktoratu za
evropske zadeve in investicije za opravljanje strokovnih nalog s področja investicij,
kohezijskih skladov, učinkovite rabe energije
in obnovljivih virov energije ter javnih služb
varstva okolja. Delovno mesto sekretarja je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu sekretar. Javni/a uslužbenec/ka
bo naloge opravljal/a v nazivu sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Od kandidatov se pričakujejo znanja
s področja investicij, kohezijskih skladov,
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije ter javnih služb varstva okolja.
Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje
za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
2. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za
evropske zadeve in investicije, v Sektorju
za mednarodne odnose za opravljanje strokovnih nalog s področja mednarodnih odnosov Ministrstva za okolje in prostor. Delovno
mesto podsekretarja je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali izkušnje in reference
na področju mednarodnih odnosov iz prostorsko – okoljskega vidika ter tisti, ki bodo
izkazali višjo raven znanja angleškega in
znanje francoskega jezika.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto sekretarja in podsekretarja se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka
ima univerzitetno izobrazbo s specializacijo,
magisterijem ali doktoratom.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovno mesto sekretarja in podsekretarja bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno);
– kandidat, ki se prijavlja na delovno
mesto pod 1. točko mora priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Strogo tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov ali s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
(Oddelek za kadrovske zadeve, za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z zaporedno
številko objave) ali na elektronski naslov:
suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 110-16/2006/1
Ob-2309/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v sekretariatu
(m/ž) za usposabljanje za opravo državnega
izpita iz javne uprave
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer politologija.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in poznavanjem delovanja EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,

– dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju
prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnega kriterija.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sekretariatu«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 18001-8/2006/1
Ob-2311/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca/višje svetovalke
v Službi za sistem financiranja javnih zavodov v Uradu za finančno poslovanje in
investicije.
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene
v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 113/05).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) ozi-
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roma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta sveto
valca:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– sistemsko urejanje financiranja in vodenje finančnih postopkov na področju dela
službe.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi v Uradnem listu na naslov:
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Javni natečaj – višji svetovalec v Službi za
sistem financiranja javnih zavodov.«
Kandidati bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je
mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve, pri Tadeji Pušnar, na tel.
369-77-71.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 10000/2006
Ob-2312/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) v.d. generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije na podlagi sklepa Uradniškega sveta št.
0131-2/2006/1 z dne 19. 1. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo de
lovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
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– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog v.d. generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije bo izbranega
kandidata za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Gregorčičeva 25.
Direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Dušan Pečnik, Sindikat carinikov Slovenije, Šmartinska 152a,
Ljubljana, tel. 051/44-01-70. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat
Št. 1101-9/2005/3
Ob-2313/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za finance
na podlagi sklepa Uradniškega sveta št.
013-208/2005/2 z dne 19/1-2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije v Ministrstvu za
finance.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali druge ustrezne
smeri;
– imeti morajo najmanj 10 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje angleškega ali
drugega tujega jezika;
– obvladati morajo področje uporabe
programske opreme;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso

bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– fotokopijo dokazila o opravljenem seminarju oziroma izobraževanju s področja
uporabe programske opreme oziroma izjavo
prijavljenega kandidata o izpolnjevanju pogoja z opisom poznavanja področja uporabe
programske opreme.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Davčne uprave Republike Slovenije imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo
petih let. Delo bo opravljal v nazivu višji sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Šmartinska cesta 55.
Generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest, d.d, Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednica posebne
natečajne komisije izdala odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance
Št. 4/06
Ob-2334/06
Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Ur. l. RS, št 88/01 in
102/01) Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja (M/Ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali družboslovne smeri s 5 let delovnih
izkušenj v stroki, od tega vsaj 4 leta na vodilnih delovnih mestih.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej
opravljali;
– program delovanja in razvoja Javnega
komunalnega podjetja Komunala Ribnica
d.o.o. v naslednjih štirih letih.
Mandat direktorja (m/ž) traja štiri leta,
ista oseba pa je lahko po poteku mandata
ponovno imenovana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh od objave razpisa
v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno
podjetje Komunala Ribnica d.o.o., Goriča
vas 11a, 1310 Ribnica, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odločitvi skupščine.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.
Št. 110-31/2006-31111
Ob-2438/06
Ministrstvo za pravosodje na podlagi Pristopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo je Republika Slovenija podpisala 16. aprila 2003
v Atenah (objavljena v UL L 236 in UL C 227
E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike
Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč
(Ur. l. RS, št. 64/01 in 59/02) razpisuje:
1 mesto za sodnika Sodišča prve stopnje v Luksemburgu.
Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za
sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni in strokovni ugled ter nepristranskost,

– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik.
Sodnik bo imenovan za dobo šestih let, s
pričetkom teka mandata septembra 2007.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-9/2006
Ob-2439/06
»Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - u.p.b.,
113/05) Upravna enota Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. gor., objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji referent – za denacionalizacijo v
oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo.
Delovno mesto višji referent je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji referent III, višji referent II ali višji referent I. Uradnik bo opravljal naloge v nazivu
višji referent III.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– 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 oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj višja strokovna pravna ali
upravna izobrazba,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, če ga je kandidat
opravil,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica.
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.
Delovno področje:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
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– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja denacionalizacije
in agrarnih skupnosti,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge, dokazil in
ustnega razgovora. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi, izkušnjami s področja denacionalizacije, poznavanjem zemljiške knjige, katastra ter z
opravljenim strokovnim izpitom.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. gor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slov. gor. ali na e-naslov: ue.lenart@gov.si.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki se bo vročil izbranemu kandidatu, ostalim neizbranim kandidatom pa se bo vročil sklep o neizbiri.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
št. 02/729-15-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.«
Upravna enota Lenart
Št. 013-9/2005-93
Ob-2442/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05)
minister za gospodarstvo na podlagi sklepa Uradniškega sveta št. 0131-5/2006/2 z
dne 19. 1. 2006 objavlja javni natečaj za
položaj
glavnega tržnega inšpektorja v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne ali naravoslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma izjava
o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
Na predlog ministra za gospodarstvo bo
izbranega kandidata za glavnega tržnega inšpektorja v Tržnem inšpektoratu Republike
Slovenije imenovala Vlada Republike Slovenije za določen čas, za dobo petih let. Delo
bo opravljal v nazivu inšpektor- višji svetnik
na sedežu organa v Ljubljani, Parmova 33.
Glavni tržni inšpektor v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-51. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in
ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal sklep.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-2460/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - uradno
prečiščeno besedilo) in 30. členom statuta
Občine Hoče-Slivnica, župan Občine HočeSlivnica objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za splošne pravne zadeve, javna naročila in javne gospodarske
službe.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu.
Delovno področje:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– izdaja odločb na predpisanih obrazcih
na prvi stopnji,
– opravljanje nalog s področja javnih gospodarskih služb,
– opravljanje dejanj v zvezi z razpolaganjem premoženja,
– vodenje postopkov javnih naročil, javnih natečajev.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje slovenskega jezika,
– znanja in izkušnje pri uporabi računalniških programov MS Office, Excel,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,

– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
1. Univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII.),
2. opravljen državni izpit iz javne uprave,
3. najmanj eno leto delovnih izkušenj,
4. vozniški izpit.
Z izbranim kandidatom bo občina sklenila delovno razmerje za nedoločen čas, s
poskusnim delom treh mesecev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na
naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c.
15, 2311 Hoče, z oznako »javni natečaj za
delovno mesto svetovalec za splošne pravne zadeve, javna naročila in javne gospodarske službe«. Informacije dobite na tel.
02/616-53-25, Liljana Adanič.
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil k prijavi in na podlagi
razgovora s kandidati. Kolikor bo to potrebno, bo opravljeno še praktično preverjanje
znanja.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.
Občine Hoče-Slivnica

Druge objave
Ob-2475/06
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures
(C 3)
Naziv pogodbe: Pogodba o donaciji zunanji projekti Evropske skupnosti (Št. pogodbe o donaciji: 7175103-03-06-0009).
Sklic na objavo: Nacionalni program Phare 2003, Ekonomska in socialna kohezija,
Razvoj poslovnih con, SI 2003/004-938-18
obvestilo
Občine Divača, Kolodvorska ulica
3A, 6215 Divača, o objavi poziva za
predložitev ponudb za izvedbo storitev
»izdelava projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za
vzpostavitev Poslovne cone Risnik,
1. faza«
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača poziva k predložitvi ponudb za
izvedbo storitev »izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za vzpostavitev Poslovne cone Risnik,
1. faza«, za potrebe projekta financiranega
iz naslova Nacionalni program Phare 2003,
Ekonomska in socialna kohezija, Razvoj poslovnih con, SI 2003/004-938-18.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslovu Občina Divača, Kolodvorska ulica
3A, 6215 Divača, pri Nataša Macarol, tel.
05/73-10-937, faks 05/73-10-940, e-pošta:
natasa.macarol@divaca.si. Rok za oddajo
ponudb je 27. 2. 2006 do 14.ure.
Občina Divača

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1886/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ur.
preč. besedilo), 15. člena statuta Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01,
72/02, 90/02 in 113/03), 29., 45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepa Občinskega sveta občine Kuzma
z dne 30. 7. 2004 in 24. 6. 2005, Občina
Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na podlagi izdelanega idejnega načrta pozidave stavbnega zemljišča in
zemljiškoknjižnega izpiska, in sicer parc. št.
859/3 v velikosti 1.343 m2, k.o. Kuzma. Namen prodaje je reševanje stanovanjske problematike in ohranjanje poseljenosti.
III. Cena za m2 stavbnega zemljišča znaša 2 EUR preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila + 20%
DDV. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, strošek notarske storitve
in ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Kupec
mora podpisati tudi pogodbo o priključitvi
na občinski javni vodovod in plačati pogodbeni znesek.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki iz območja občine Kuzma, prosilci za
opravljanje mirnih obrtnih oziroma storitvenih dejavnosti, mlade družine in posamezniki. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, se bo upošteval rok prispetja ponudbe. Kupci morajo najkasneje v roku
enega leta začeti z gradnjo.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma dokazilo o
registraciji za pravne osebe ali samostojne
podjetnike, ki ne sme biti starejše od 30
dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.

f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št: 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico
odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že
sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev.
V. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 13. februarja
2006 na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma. Na zaprti kuverti mora biti na
levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-1887/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ur.
preč. besedilo), 15. člena statuta Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01,
72/02, 90/02 in 113/03), 29., 45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta občine Kuzma
z dne 24. junija 2005, Občina Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je:
– zazidano stavbno zemljišče parc. št.
466 v k.o. Matjaševci (nekdanja stražnica) v
velikosti 4.410 m2. Kupnina znaša 3,600.000
SIT, DDV 549.640 SIT, skupaj izhodiščna
cena 4,149.640 SIT. Do gradbene parcele
je speljan občinski vodovod.
Stroške notarskih storitev, davek na promet nepremičnin, stroške izvedbe pogodbe
v zemljiški knjigi in ostali stroški v zvezi s
prodajo in prenosom lastništva bremenijo
kupca.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki iz območja občine Kuzma in ponudniki, ki
ponudijo višjo ceno od izhodiščne.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca ter namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisi-

Št.

11 / 3. 2. 2006 /

Stran

821

ja in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št: 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
IV. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 13. februarja
2006 na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma. Na zaprti kuverti mora biti na
levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
VI. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-2472/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premože
njem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Ptuj sprejetega na seji, dne 26. januarja 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) parc. št. 1626/1 stanovanjska stavba,
v izmeri 140 m2, dvorišče, v izmeri 302 m2 in
gospodarsko poslopje, v izmeri 33 m2, parc.
št. 1627 travnik, v izmeri 312 m2 in parc. št.
1628 travnik, v izmeri 546 m2, vse vpisane
pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
66,250.000 SIT (brez DDV).
b) parc. št. 1641/1 vrt, v izmeri 160 m2,
vpisana pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
4,634.537 SIT (brez DDV).
Navedene nepremičnine ležijo v poselitvenem območju P11-P1/6 Industrijska cona
– južno od Ormoške ceste, ki je namenjeno
industriji.
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem v
državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju
vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
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tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki
za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
do vključno 17. februarja 2006, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe
je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki
Slovenije, številka 01296-0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa
poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez
opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Ptuj, dne 20. februarja 2006, ob 13.
uri, v sobi št. 54/3 na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV, davek na
promet nepremičnin in stroške zemljiško
knjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos
se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj
Ob-2446/06
Likvidacijski upravitelj družbe A TRADE,
podjetje za izvoz, uvoz, d.o.o. Begunje na
Gorenjskem – v likvidaciji, Begunje 1, 4275
Begunje na Gorenjskem, Igor Umek, stanujoč Mekinje pri Stični 33, 1295 Ivančna
Gorica, v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. Srg 2005/01243 z dne
12. 10. 2005 objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dnem 13. 6. 2005 je na podlagi sklepa skupščine družbe o začetku postopka re-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dne likvidacije, ki ga je vložila družba sama,
začet postopek redne likvidacije družbe
A TRADE, podjetje za izvoz, uvoz, d.o.o.
Begunje na Gorenjskem, Begunje 1, 4275
Begunje na Gorenjskem.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil s
sklepom z dne 13. 12. 2005 imenovan Igor
Umek, Mekinje nad Stično 33, 1295 Ivančna Gorica.
3. Upravičene osebe dobijo informacije
v tajništvu družbe vsak delovni dan med 9.
in 10. uro.
poziv upnikom in dolžnikom
1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov družbe s pripisom
»prijava terjatve« v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva. Prijavam je potrebno
priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino
terjatve.
2. Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike,
da takoj poravnajo obveznosti do družbe v
likvidaciji.
A TRADE, d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Igor Umek

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-1/2006
Ob-2119/06
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila Sindikata javnih uslužbencev
Kranj z dne 1. 12. 2005.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu po zaporedno številko 170, hkrati se
tu izbrišejo Pravila sindikata javnih uslužbencev Kranj z dne 9. 5. 2002.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-2015/06
Ime medija: Primorske novice, d.o.o.
Koper, Ulica OF 12, 6000 Koper.
Lastniki (fizične in pravne osebe), ki imajo več kot 5% kapitala družbe Primorske novice, d.o.o. Koper na dan 31. 12. 2004 so:
1. Banka Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, 17,1233%,
2. Intereuropa d.d. Koper, Vojkovo nabr.
32, Koper, 10,0000%,
3. Primorje d.d., Ajdovščina, Vipavska
cesta 3, Ajdovščina, 16,9150%,
4. Forma Inn Koper, Obrtniška 5, Koper,
7,0963%,
5. Dnevnik d.d., Ljubljana, Kopitarjeva
2-4, Ljubljana, 12,1010%,
6. Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38,
Koper, 10,8264%,
7. HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A,
Nova Gorica, 9,9446%.
Uprava Primorskih novic, d.o.o. Koper:
direktorica Barbara Verdnik.

Ob-2118/06
Ime medija: Revija AURA, mesečnik, izhaja 12 številk na leto v slovenskem jeziku,
povprečna naklada 6000 izvodov.
Leto ustanovitve: 1989.
Izdaja: AURA založništvo, d.o.o., Celovška 189, Ljubljana.
V 100% lasti.
Ob-2139/06
V skladu s 64. členom Zakona o medijih
objavljamo spremembo družbenika Burda,
d.o.o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, ki ima
v predmetni družbi najmanj pet odstotni delež kapitala: z dnem 14. 12. 2005 je namesto družbenika Tomaža Drozga, Pavšičeva
ulica 4, Ljubljana, in družbenika Boštjana
Jevška, Ložarjeva 25, Ljubljana Črnuče,
vstopil nov družbenik, G+J International Publishing Holdnig GmbH, Parkring 12, 1010
Wien, Austria.
Ob-2325/06
Medij: Viva.
Izdajatelj in založnik: Studio Moderna,
d.o.o., Cesta 9. avgusta 4, Zagorje.
Direktor: Duško Kos (od 1. 1. 2006).
Lastnik izdajatelja (100%): Pusch, d.o.o.,
Prapretno 46, Hrastnik.
Medij: Viva.
Izdajatelj in založnik: Studio Moderna Storitve, d.o.o., Cesta 9. avgusta 4, Zagorje.
Direktorica: Branka Huter.
Lastnik izdajatelja (100%): Studio Moderna Brands b.v., Koningslaan 14, Amsterdam.

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-2120/06
Na podlagi sklepa uprave družbe Creatina d.d. z dne 10. 1. 2006, sprejetega na
podlagi pooblastila iz XLII. člena Statuta
družbe ter na podlagi soglasja nadzornega
sveta z dne 19. 1. 2006 in v skladu s 313.
členom ZGD uprava družbe objavlja sklep;
1. Ugotovi se, da so vsi vložki v dosedanji osnovni kapital v celoti vplačani.
2. Osnovni kapital družbe se poveča z
dosedanjih 29,771.000 SIT za 14,885.000
SIT na 44,656.000 SIT.
3. Povečanje kapitala se izvede z novimi denarnimi vložki v skupnem znesku
14,885.000 SIT, ki se vplačajo za nove delnice, ki jih izda družba.
4. V roku 30 dni po vpisu povečanja
osnovnega kapitala v sodni register se izda
14.885 novih delnic z nominalno vrednostjo
delnice 1.000 SIT, kot sledi:
4.1. Izdajatelj delnic: Creatina d.d.
4.2. Skupna nominalna vrednost celotne
izdaje je 14,885.000 SIT.
4.3. Skupna emisijska vrednost nove
izdaje delnic je 14,885.000 SIT. Emisijski
znesek vsake novo izdane delnice je 1.000
SIT.
4.4. Delnice niso prosto prenosljive in se
lahko prenašajo le na podlagi dovoljenja
družbe. O izdaji dovoljenja odloča nadzorni
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svet družbe pod pogoji, ki jih določa XII. člen
statuta družbe.
4.5. Dividende na novo izdane delnice se
izplačajo v rokih, ki jih določi skupščina izdajatelja s sklepom o izplačilu dividend.
4.6. Družba ni izdala delnic brez glasovalne pravice.
4.7. Novo izdane delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
4.8. Novo izdane delnice se ponudijo
samo delničarjem izdajatelja.
4.9. Delnice se vpišejo v roku 14 dni in
vplačajo v roku 45 dni po objavi poziva za
vpisovanje in vplačevanje delnic.
4.10. Delnice se vpišejo osebno s pisno
izjavo (vpisnim potrdilom) na sedežu izdajatelja, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
4.11. Delnice se vplačajo v gotovini na
račun družbe pri Bank Austria Creditanstalt.
4.12. Vsaka oseba, ki je na dan objave
tega sklepa vpisana v delniško knjigo izdajatelja kot delničar, ima prednostno pravico do
vpisa 0,500 delnic za vsako delnico, katere
imetnik je.
Na osnovi XLII.B člena statuta družbe
uprava v celoti izključuje prednostno pravico
delničarjem:
– ki so sami ali katerih najožji družinski
člani so lastniki ali solastniki družb, katerih
dejavnost je konkurenčna dejavnosti Creatina d.d.
– ki so sami ali njihovi najožji družinski
člani kapitalsko ali upravljavsko povezani
z osebo, katere dejavnost je konkurenčna
dejavnosti Creatina d.d.
Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v 14 dneh, šteto od objave poziva za vpisovanje in vplačevanje delnic ter
roka za uveljavljanje prednostne pravice.
V istem roku lahko delničarji vpišejo tudi
večje število delnic, pri čemer bo tak vpis
veljaven le za tisto število delnic, ki jih ne
vpišejo delničarji v okviru svoje prednostne
pravice. Če delničarji izdajatelja vpišejo večje število delnic, kot jih ostane po uveljavitvi prednostne pravice, ima vsak vpisnik
pravico do vpisa in vplačila takega števila
delnic, ki je proporcionalno številu že izdanih delnic izdajatelja, ki jih imajo delničarji,
ki konkurirajo za vpis delnic, izdanih na
podlagi tega sklepa.
4.13. Če v roku iz točke 4.12. vse delnice
niso vpisane, pozove izdajatelj delničarje,
ki so vpisali delnice, da v roku 15 dni po
prejemu takega poziva vpišejo delnice, ki
še niso bile vpisane. Če v takem dodatnem
roku delničarji vpišejo večje število delnic,
od tistega, ki so ostale po izteku roka za
vpis iz prejšnjega odstavka, se glede pravice do vpisa uporabijo določila zadnjega
stavka točke 4.12.
4.14. Če vpisane delnice niso vplačane
v roku 45 dni po objavi poziva za vpisovanje in vplačevanje delnic, pozove izdajatelj
delničarje, ki so vpisali in vplačali delnice,
da v roku 15 dni po prejemu takega poziva
vpišejo in vplačajo delnice, ki še niso bile
vplačane. Če v takem dodatnem roku delničarji vpišejo večje število delnic, od tistega,
ki so ostale po izteku roka za vplačilo, se
glede pravice do vpisa uporabijo določila
zadnjega stavka točke 4.12.
4.15. Poziv za vpis in vplačilo delnic, rok
za uveljavljanje prednostne pravice ter izdaja delnic se objavi v Uradnem listu RS.
4.16. Če v roku 60 dni po objavi emisijskega zneska delnic ne bodo vpisane in
vplačane vse razpisane delnice, bodo vpi-

Razširitev dnevnega reda

snikom vrnjena vplačila. Vrnitev vplačil bo
zagotovljena najkasneje v roku 15 dni po
izteku tega 60-dnevnega roka.
4.17. Po uspešnem vpisu in vplačilu delnic, bo uprava v roku nadaljnjih 15 dni vložila predlog za vpis povečanja kapitala v
sodni register. V roku 15 dni po prejemu
sklepa sodišča o vpisu povečanja kapitala
v sodni register, bo uprava razdelila delnice
med vpisnike, tako da bo vložila ustrezen
predlog KDD. Delnice se vpisnikom izročijo
z vpisom v KDD.
4.18. Če izvedba povečanja osnovnega
kapitala ni vpisana v sodni register v roku 12
mesecev po objavi poziva za vpis in vplačilo
delnic iz točke 4.15. tega sklepa, postane
vpis delnic nezavezujoč.
V skladu z zgoraj navedenim sklepom
uprava družbe
poziva delničarje
k uveljavitvi prednostne pravice ter k vpisu in vplačilu novih delnic v skladu z zgoraj
navedenim sklepom uprave v roku 14 dni
po objavi tega poziva. Prednostno pravico
lahko delničarji uveljavijo na sedežu izdajatelja, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, z
vpisom 0,500 novih delnic za vsako delnico
družbe, katere imetniki so na dan objave
tega poziva. V istem roku lahko delničarji
vpišejo tudi večje število delnic, pri čemer
bo tak vpis večjega števila delnic veljaven
le v tistem obsegu, v katerem delničarji ne
bodo uveljavljali prednostne pravice, v skladu s pravili navedenimi v zgoraj objavljenem
sklepu.
Uprava družbe Creatina d.d.
Ob-2121/06
Globtrade Ljubljana, Šmartinska 130,
1000 Ljubljana objavlja, da je skupščina
družbe Globtrade Ljubljana d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, sprejela sklep o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
Globtrade Ljubljana d.o.o., in sicer tako, da
se nominalni osnovni kapital družbe iz dosedanjih 22,000.000 SIT zniža za 3,740.000
SIT.
Upnike se poziva, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Poslovodja
Št. 1/06
Ob-2138/06
Uprava družbe KPL Pooblaščenka d.d.,
Ljubljana na podlagi 340. člena Zakona o
gospodarskih družbah poziva vse delničarje, ki so bili na dan 6. 12. 2005 vpisani v
delniško knjigo družbe KPL Pooblaščenka
d.d., Ljubljana, da prevzamejo nove delnice na podlagi sklepa skupščine sprejetega
na 8. skupščini družbe KPL Pooblaščenka
d.d., Ljubljana, dne 6. 12. 2005, o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Oddelek za gospodarsko sodstvo z dne
20. 1. 2006, s katerim je osnovni kapital iz
274,921.000 SIT povečan za 549,842.000
SIT in sedaj znaša 824,763.000 SIT.
Delničarjem sporočamo, da jim pripadajo
nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži
v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe,
in sicer tako, da na eno dosedanjo delnico
dobijo še dve novi delnici. Delnice, ki jih delničarji ne prevzamejo v roku enega leta od
objave tega poziva lahko družba, po trikratnem opozorilu, proda za račun delničarjev.
Direktorica
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ekon.
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Ob-2321/06
Na podlagi 286/1. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Finira, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, objavlja
na zahtevo delničarja Leopolda Poljanška,
Mašera Spasićeva ulica 5, Ljubljana razširitev dnevnega reda 6. skupščine delničarjev
družbe Finira, d.d., Ljubljana, sklicane za četrtek dne 2. 3. 2006 ob 15. uri v kraju sedeža
družbe v Ljubljani, na naslovu, Štefanova
ulica 13a, z naslednjo točko dnevnega reda:
4. Sklep o umiku delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa: v skladu z določbo 54.
člena zakona o trgu vrednostnih papirjev
skupščina sprejme naslednji sklep:
»Delnice družbe Finira, d.d., Ljubljana z
oznako FIRR se umaknejo z organiziranega
trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze
d.d., Ljubljana«.
Sklep je sprejet, če ga potrdijo vsi delničarji. Delničar, ki se sklepom ne strinja, lahko družbi v roku treh mesecev po zasedanju
skupščine pisno sporoči, da ne da soglasja,
vendar mora na zahtevo družbe dokazati, da je od sklica skupščine dalje imetnik
delnic družbe. Imetnik lahko odklonitev soglasja v roku treh mesecev po zasedanju
skupščine s pisno izjavo prekliče.
Obrazložitev: delnice družbe Finira, d.d.,
Ljubljana so uvrščene na organizirani trg
vrednostnih papirjev. Ker je likvidnost teh
delnic izjemno nizka, uvrstitev na organizirani trg pa povzroča družbi (glede na likvidnost) nesorazmerne stroške, ocenjujemo,
da je predlog o umiku delnic z organiziranega trga utemeljen.
Navedena razširitev dnevnega reda bo
objavljena tudi na naši uradni spletni strani www.finira.si od 3. 2. 2006 do najmanj
12. 2. 2006.
Finira, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-2122/06
Uprava in nadzorni svet Družbe Hermes
SoftLab programska oprema d.d. na podlagi 283. člena ZGD in XXXIV. člena statuta
Družbe sklicujeta
izredno skupščino
delničarjev Hermes SoftLab programska
oprema d.d.,
ki bo dne 7. 3. 2006 ob 10. uri v prostorih
Hermes SoftLab d.d. na Litijski 51, 1000 Ljubljana, v veliki dvorani ob prisotnosti predsednika skupščine odvetnika Pavle Pensa in
notarke mag. Nine Češarek, in z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Saša Ovsenik in Boris Gašperin.
2. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
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2.1. Dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti in sicer se
izbrišejo naslednje dejavnosti:
– G/51.640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
– K/71.22 Dajanje plovil v najem;
– K/74/40 Ekonomska propoganda;
ter vpišejo naslednje dejavnosti:
– G/51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo;
– G/51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo;
– G/51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo;
– K/71.220 Dajanje ladij v najem;
– K 74/400 Oglaševanje;
– K 74/871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
Predlog uprave in nadzornega sveta:
3.1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitev statuta ter čistopis statuta.
V skladu s Statutom družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak
delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih delnic in če je vpisan v delniško knjigo
družbe in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno ali po telefonu, telegramu, telefaksu, s
priporočeno pošto ali po elektronski pošti,
ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarja na zasedanju skupščine lahko
zastopa drug delničar ali tretja oseba pod
pogojem, da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana ob 10. uri ne bo
sklepčna, se ob 10.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe na Litijski 51, 1000 Ljubljana,
od objave sklica do vključno 3 delovne dni
pred zasedanjem skupščine, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
Hermes SoftLab d.d.
uprava družbe
Peter Testen, predsednik uprave
Gregor Smrekar, član uprave
Branka Jerše, članica uprave

– člen 5.2. se spremeni tako, da se za
prvim stavkom doda naslednje besedilo:
»Če delavci ne izvolijo svojega predstavnika v nadzorni svet, izvoli tretjega člana
nadzornega sveta skupščina družbe, kot
predstavnika delničarjev, ki je član nadzornega sveta dokler delavci ne izvolijo svojega
predstavnika. V vsakem primeru pa je mandat tega člana nadzornega sveta štiri leta,
kot je določeno v členu 5.4.«
– člen 5.7. se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča vsaj polovica članov.«.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da je zaradi preteka mandata prenehala funkcija naslednjim članom
nadzornega sveta:
– Adrianu Vivaldiju,
– Fabriziu Calentiju,
– Josipu Gujinoviću.
b) Skupščina izvoli naslednje člane kot
predstavnike delničarjev nadzornega sveta:
– Fabrizia Calentija,
– Adriana Vivaldija.
c) Če delavci ne izvolijo svojega predstavnika v nadzorni svet izvoli skupščina
za tretjega člana nadzornega sveta Denisa
Jahiča.
Vpogled v gradivo za skupščino družbe s
predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Aquaset d.d. v Ljubljani,
Letališka 15 vsak delavnik med 9. in 11. uro,
od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci z
ustreznim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Aquaset d.d.
predsednik uprave

Ob-2156/06
Na podlagi čl. 6.2. statuta družbe Aquaset – tekstilna tovarna, d.d., Ljubljana,
Letališka cesta 15, uprava družbe sklicuje

9. sejo skupščine
družbe Iskra PRINS, prodaja, inženiring,
servis, d.d. Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403,
ki bo dne 6. marca 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev 403, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za
predsednico skupščina imenuje Slavico Mrkun in preštevalki glasov pa Majdo Klajderič
in Miro Špenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprememba dejavnosti.
Brišejo se naslednje dejavnosti:
50.30 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
52.46 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom
71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe.
Dodajo se naslednje dejavnosti:

9. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v petek, dne 10. 3. 2006 ob 11. uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Denis Jahič, za preštevalki glasov se izvolita
Ksenija Nežmah in Mirjana Panđa. Ugotovi
se prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Sprememba statuta družbe Aquaset
d.d.
Predlog sklepa:
Spremeni se statut družbe Aquaset d.d.,
in sicer:

Ob-2315/06
Na podlagi 41. člena statuta družbe Iskra PRINS, prodaja, inženiring, servis, d.d.,
uprava družbe sklicuje

01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.131 Vinogradništvo
01.132 Sadjarstvo
02.010 Gozdarstvo
02.020 Gozdarske storitve
05.010 Ribolov
05.020 Ribogojstvo
11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
11.200 Storitve v zvezi s pridobivanjem
surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč
14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
15.620 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov
15.710 Proizvodnja krmil
15.910 Proizvodnja žganih pijač
15.920 Proizvodnja etilnega alkohola
15.930 Proizvodnja vina iz grozdja
15.980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač
18.210 Proizvodnja delovnih oblačil
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.300 Stavbno mizarstvo
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
23.200 Proizvodnja naftnih derivatov
25.110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozil
25.120 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila
25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume
25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo
26.610 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo
26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo
26.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
27.510 Litje železa
27.520 Litje jekla
27.530 Litje lahkih kovin
28.520 Splošna mehanična dela
30.010 Proizvodnja pisarniških strojev
30.020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov
31.620 Proizvodnja druge električne
opreme
33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
40.111 Proizvodnja električne energije
v HE
40.112 Proizvodnja električne energije v
TE in JE
40.113 Druga proizvodnja električne
energije
40.120 Prenos električne energije
40.131 Distribucija električne energije
40.132 Trgovanje z električno energijo
40.210 Proizvodnja plina
40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode
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45.110 Rušenje objektov in zemeljska
dela
45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok
45.320 Izolacijska dela
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev
50.101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili
50.102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila
50.502 Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov
51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo
51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami
51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
51.830 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo
51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem

52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom
52.720 Popravilo električnih gospodinjskih naprav
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitve
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
63.110 Prekladanje
64.110 Dejavnost javne pošte
65.220 Drugo kreditiranje
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem
71.220 Dajanje ladij v najem
71.230 Dajanje zračnih plovil v najem
71.310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem
71.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem
71.401 Izposojanje športne opreme
71.402 Dejavnost videotek
71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
72.210 Razvoj in založba programskih
paketov
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
74.110 Pravno svetovanje,(razen zastopništva, odvetništva in dejavnosti notarjev)
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.150 Dejavnost holdingov
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.860 Dejavnost klicnih centrov
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
75.240 Javna varnost, zakonitost in red
75.250 Zaščita in reševanje pri požarih
in nesrečah
80.421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij.
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3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se 2. člen statuta, tako da gla-

Dejavnost družbe je:
01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.131 Vinogradništvo
01.132 Sadjarstvo
02.010 Gozdarstvo
02.020 Gozdarske storitve
05.010 Ribolov
05.020 Ribogojstvo
11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
11.200 Storitve v zvezi s pridobivanjem
surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč
14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
15.620 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov
15.710 Proizvodnja krmil
15.910 Proizvodnja žganih pijač
15.920 Proizvodnja etilnega alkohola
15.930 Proizvodnja vina iz grozdja
15.980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač
18.210 Proizvodnja delovnih oblačil
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.300 Stavbno mizarstvo
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
23.200 Proizvodnja naftnih derivatov
25.110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila
25.120 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila
25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume
25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo
26.610 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo
26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo
26.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
27.510 Litje železa
27.520 Litje jekla
27.530 Litje lahkih kovin
28.521 Splošna mehanična dela
29.23 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih
strojev
30.010 Proizvodnja pisarniških strojev
30.020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov
31.620 Proizvodnja druge električne
opreme
32.10 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent
32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
naprav
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32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje
33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
33.20 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.30 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme
33.50 Proizvodnja ur
40.111 Proizvodnja električne energije
v HE
40.112 Proizvodnja električne energije v
TE in JE
40.113 Druga proizvodnja električne
energije
40.120 Prenos električne energije
40.131 Distribucija električne energije
40.132 Trgovanje z električno energijo
40.210 Proizvodnja plina
40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska
dela
45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok
45.31 Električne inštalacije
45.320 Izolacijska dela
45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije
45.34 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.501 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev
50.101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili
50.102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila
50.502 Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
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51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov
51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo
51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami
51.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
51.47 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.54 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.55 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
51.830 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo
51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo
51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem
51.900 Druga trgovina na debelo
52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.44 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.464 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom
52.485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
52.50 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom
52.61 Trgovina na drobno po pošti
52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah
52.63 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln Popravilo električnih gospodinjskih naprav

52.720 Popravilo električnih gospodinjskih naprav
52.73 Popravilo ur, nakita
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitve
55.400 Točenje pijač
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
60.24 Cestni tovorni promet
63.110 Prekladanje
63.12 Skladiščenje
64.110 Dejavnost javne pošte
64.120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte
64.20 Telekomunikacije
65.21 Finančni zakup (leasing)
65.220 Drugo kreditiranje
65.23 Drugo finančno posredništvo, d. n.
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem
71.220 Dajanje ladij v najem
71.230 Dajanje zračnih plovil v najem
71.310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem
71.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem
71.33 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem
71.401 Izposojanje športne opreme
71.402 Dejavnost videotek
71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
72.10 Svetovanje o računalniških napravah
72.210 Razvoj in založba programskih
paketov
72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
72.30 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav
72.60 Druge računalniške dejavnosti
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73.101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
74.110 Pravno svetovanje,(razen zastopništva, odvetništva in dejavnosti notarjev)
74.12 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.150 Dejavnost holdingov
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400 Oglaševanje
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.60 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje (razen poizvedovalne dejavnosti)
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.860 Dejavnost klicnih centrov
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
75.240 Javna varnost, zakonitost in red
75.250 Zaščita in reševanje pri požarih
in nesrečah
80.421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij.
Družba poleg registrirane dejavnosti
opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za
njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti
zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča nadzorni svet.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do 1. 3.
2006.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe
do seje skupščine vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Iskra PRINS, d.d.
uprava
Iztok Dvoraček, univ. dipl. ekon.
Št. 000263/2006
Ob-2342/06
Na podlagi 7.4. točke Statuta delniške
družbe CM Celje, d.d., Lava 42, Celje, uprava sklicuje

12. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d., Celje,
ki bo v torek,14. 3. 2006 ob 13. uri v sejni
sobi CM Celje, d.d. – PAK v Veliki Pirešici.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli Dušan Kecman,
– za preštevalki glasov se izvolita Darinka Rom in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Anton Rojec iz Celja.
2. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
2.1. Skupščina sprejme na znanje odstopno izjavo člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Nika Kača z dne 3. 1.
2006.
2.2. Skupščina za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
izvoli Iztoka Seničarja z mandatom do konca mandata ostalih članov, predstavnikov
delničarjev.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe CM Celje, d.d. v predloženem besedilu.
4. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Skupščina na podlagi osme alineje prvega odstavka 240. člena Zakona o
gospodarskih družbah pooblašča upravo
družbe, da lahko po svojem preudarku in v
dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati petdeset procentov nad knjigovodsko
vrednostjo delnice na dan odkupa, najnižja
pa ne manj kot petdeset procentov knjigovodske vrednosti;
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala;
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
4.2. Uprava lahko lastne delnice družbe
nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu.
4.3 Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic uprava ni vezana na določilo 219. člena Zakona o gospodarskih družbah.
4.4 Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob
smiselni uporabi 313. člen Zakona o gospodarskih družbah izključi prednostno pravico
dotedanjih delničarjev.
4.5. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in besedilo predlaganih sprememb Statuta
družbe je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v
tednu od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani uprave in
člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je
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enako številu delnic, ki jih imajo delničarji
vpisane v DK pri KDD Ljubljana na dan
zasedanja skupščine t.j. 14. 3. 2006. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo, to je do 11. 3. 2006.
Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci se
pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod 3. in
4. točko, kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skliče za 13.30 istega
dne (naknadni sklic) z istim dnevnim redom.
Na naknadnem sklicu skupščina odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CM Celje, d.d., Celje
uprava družbe
predsednik uprave
Marjan Vengust
Ob-2640/06
Uprava družbe Aktiva Invest, Holdinška družba, d.d., Dunajska 156, Ljubljana na podlagi točke 10.3 statuta družbe
sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 6. 3. 2006 ob 15. uri v veliki
konferenčni dvorani poslovne hiše GIO (bivši Smelt), Dunajska 160, 1000 Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom in z naslednjimi
predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalki glasov pa Helena Zvonarek in Nina Gantar.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Odločanje o delni razveljavitvi sklepov
skupščine z dne 22. 8. 2005 in sprejem novega sklepa o spojitvi.
Predlog sklepa št. 2: zaradi zagotovitve
delnic delničarjem prevzetih družb, udeleženih pri spojitvi na podlagi spojitvene pogodbe z dne 30. 6. 2005, vpisane v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani na
podlagi sklepa Srg 2005/11996 z dne 10. 11.
2005, se izvede:
Predlog sklepa št. 2.1.: delnice družbe
Aktiva Invest d.d. (v nadaljevanju: nova
družba), ki se glasijo na nominalni znesek
1,000.000 SIT, se pri nespremenjenem
osnovnem kapitalu razdelijo na delnice, ki
se glasijo na nominalni znesek 1.000 SIT.
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Predlog sklepa št. 2.2.: delničarjem, ki na
presečni dan 22. 11. 2005 zamenjave delnic zaradi izvedbe spojitve (v nadaljevanju:
presečni dan), zaradi menjalnega razmerja
glede na prejšnji nominalni znesek delnice
1,000.000 SIT za delnico niso bili upravičeni do delnic nove družbe ali bi na podlagi
novega nominalnega zneska 1.000 SIT za
delnico lahko zamenjali večje število delnic
prevzete družbe za delnico nove družbe, se
zagotovijo delnice nove družbe, ki se glasijo
na nominalni znesek 1.000 SIT.
Predlog sklepa št. 2.3.: posamezni
delničar, ki je bil imetnik delnic prevzete
družbe na presečni dan, je upravičen do
števila delnic nove družbe, ki se glasi na
nov nominalni znesek 1.000 SIT, ki se izračuna tako, da se število delnic prevzete
družbe, katerih imetnik je bil na presečni
dan in za katere po prejšnjih menjalnih
razmerjih še ni prejel cele delnice nove
družbe, množi z naslednjimi popravljenimi
(to je pomnoženimi s številom tisoč), menjalnimi razmerji:
– osebam, ki so bile delničarji prevzete družbe Aktiva Invest d.d., po menjalnem
razmerju: 36,209060250655000000 delnice nove družbe za vsako delnico prevzete
družbe z oznako AKIR (ne da bi bile za
povečani osnovni kapital iz sredstev družbe
izdane delnice kot vrednostni papirji),
– osebam, ki so bile delničarji prevzete družbe Aktiva Avant d.d., po menjalnem
razmerju: 0,581798590151419000 delnice nove družbe za vsako delnico prevzete
družbe z oznako AAPG,
– osebam, ki so bile delničarji prevzete
družbe Certius Invest d.d., po menjalnem
razmerju: 1,152082368972100000 delnice nove družbe za vsako delnico prevzete
družbe z oznako CRIR,
– osebam, ki so bile delničarji prevzete
družbe Arkada Holding d.d., po menjalnem
razmerju: 1,580834114690970000 delnice nove družbe za vsako delnico prevzete
družbe z oznako CRIR.
Predlog sklepa št. 2.4.: izdane delnice,
ki se glasijo na nominalni znesek 1,000.000
SIT, se zamenjajo tako, da imetnik vsake
delnice prejme za eno delnico, ki se glasi
na nominalni znesek 1,000.000 SIT, tisoč
delnic, ki se glasijo na nov nominalni znesek
1.000 SIT.
Predlog sklepa št. 2.5.: ugotovi se, da
izhodiščni osnovni kapital, določen s sklepi
o spojitvi, ostane nespremenjen in zadošča
za izdajo delnic na podlagi prejšnjih točk
tega sklepa.
Predlog sklepa št. 2.6.: ugotovi se, da
ostale določbe pogodbe o spojitvi z dne
30. 6. 2005 ostanejo nespremenjene.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa št. 3.: zaradi spremembe nominalnega zneska delnic iz točke 2.1.
sklepa pod točko 2. dnevnega reda se spremeni točka 5.1. statuta družbe tako, da se
pravilno glasi: »Izhodiščni osnovni kapital
družbe znaša 45.314,000.000 SIT in je razdeljen na izhodiščnih 45,314.000 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT za delnico.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine imetniki delnic in
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred dnem zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo, vendar brez
pravice do glasovanja, tudi vsi delničarji v
spojitvi udeleženih družb Aktiva Invest d.d.,
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Aktiva Avant, d.d., Certius Invest, d.d. in
Arkada Holding, d.d., ki so bili imetniki delnic teh družb na dan vpisa spojitve v sodni
register.
Udeleženci skupščine z glasovalno pravico bodo ob prihodu na skupščino, najprej
pol ure pred njenim začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli
gradivo in glasovalne lističe. Pri tem so se
delničarji – fizične osebe dolžni izkazati z
ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki delničarjev – pravnih oseb pa so
se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s predložitvijo
pisnega pooblastila, ki ostane deponirano
na sedežu družbe.
Aktiva Invest, d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 13/06
Ob-2619/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tončka Bevca iz
Trebnjega, opr. št. SV 13/06 z dne 26. 1.
2006, je bilo stanovanje št. 1 v I. nadstropju
v izmeri 69,71 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Veliki Gaber 70, Veliki Gaber, ki
stoji na parc. št. 575/8, vpisani pri vl. št.
456 k.o. Veliki Gaber, v lasti zastavitelja
Branka Noč, roj. 2. 11. 1957, Veliki Gaber
70, 8213 Veliki Gaber, na podlagi sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne
13. 12. 2005, sklenjenega med Nives Kafol in Brankom Noč, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec
Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana, matična številka 1430564,
za zavarovanje terjatve v višini 42.000 EUR
s pripadki.
SV 57/06
Ob-2620/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic opr. št. SV 57/06 z dne 26. 1. 2006, je
bilo stanovanje št. 57, ki se nahaja v desetem nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe
na parc. št. 474 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 77,78 m2, last zastaviteljev Huseina
Terzića in Mufide Terzić, vsakega do 1/2, na
podlagi pogodbe št. ISP 101/93-O o prodaji
stanovanja z dne 24. 2. 1993, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice – Bank BorovljeCelovec, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000
EUR s pripadki.
SV 119/2006
Ob-2621/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 119/2006 z dne 26. 1.
2006, je bilo dvosobno stanovanje številka
3, locirano v mansardi poslovno stanovanjske stavbe v Račah, Ljubljanska cesta 014,
v izmeri 76,25 m2, ki stoji na parceli številka 2540/2, vložna številka 1887, katastrska
občina Rače, last dolžnika in zastavitelja
Prosenc Marjana, EMŠO 2404970500392,
stanujočega Rače, Ljubljanska 014, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 25. 10. 2005, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,

kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,062.000
SIT s pripadki.
SV 120/2006
Ob-2622/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 120/2006 z dne
26. 1. 2006, je bilo stanovanje številka 1,
locirano v mansardi poslovno stanovanjske
zgradbe v Hočah, Pohorska cesta 020, v
izmeri 63,67 m2, ki stoji na parceli številka
600, vložna številka 1260, katastrska občina
Spodnje Hoče, last dolžnika in zastavitelja Roškar Davida, EMŠO 1404967500388,
stanujočega Spodnje Hoče, Pohorska cesta
020, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 8. 2005, sklenjene s Pošto
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT
s pripadki.
SV 135/2006
Ob-2623/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 135/2006
z dne 30. 1. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanje številka S7 v I. nadstropju, v
etaži 3, 1, s pripadajočo kletno shrambo
številka 7 v izmeri 66,40 m2, v večstanovanjskem objektu Ruška cesta 032 A, Bistrica ob Dravi, identifikacijska številka
dela stavbe 00483/007, katastrska občina
Bistrica pri Limbušu, pri čemer večstanovanjski objekt na naslovu Ruška cesta 032
A, Bistrica ob Dravi, stoji na parceli številka
92/7, katastrska občina Bistrica pri Limbušu, ki je last dolžnice in zastaviteljice Petre
Sirc, EMŠO 2503978505197, stanujoče
Kranj, Cesta na Klanec 008 C, na podlagi
notarskega zapisa, prodajne pogodbe opr.
št. SV 488/05 z dne 19. 5. 2005, sklenjene
s prodajalcem Ferlinc d.o.o., Ljubljanska
009, Maribor, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 49.000 CHF s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan plačila oziroma
izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 28. 2. 2026.
SV 48/06
Ob-2624/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 48/06 z dne 30. 1. 2006, je
bila nepremičnina – dvosobno stanovanje
s kabinetom št. 7, v izmeri 71,69 m2, ki se
nahaja v 3. nadstropju stanovanjske hiše,
Gradišče 17 A, Vrhnika, ki stoji na parc. št.
1944/6, vpisani v vl. št. 1532, k.o. Vrhnika,
kar vključuje tudi pripadajoči kletni prostor,
ki je last zastavitelja na podlagi izvirnika prodajne pogodbe z dne 24. 10. 2005, sklenjene s prodajalcema Boben Andrejo in Petrič
Andrejem, oba stan. Gradišče 17A, Vrhnika
in kupcem Vujanić Goranom, stan. Gradišče
16, Vrhnika, zastavljena v korist kreditodajalke Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
32.560 EUR, s pripadki in v višini 21.000
EUR, s pripadki.
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SV 103/2006
Ob-2625/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 103/2006 z dne
27. 1. 2006, je stanovanje št. 6/I v izmeri
79,29 m², v hiši v Mariboru, Cankarjeva 4,
ki stoji na parc. št. 1213/1 k.o. Maribor grad,
last Božić Hrvoja, stan. Maribor, Gorkega 1,
na temelju kupoprodajne pogodbe z 21. 9.
2001, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
25,600.000 SIT s pp.
SV 73/06
Ob-2626/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 73/06 z dne
30. 1. 2006, je bilo stanovanje št. 53 v
pritličju večstanovanjske hiše na naslovu
Cesta revolucije 8, 4270 Jesenice, ki stoji
na parc. št. 540/1, stanovanjska stavba
– stavbišče v izmeri 718 m2, ki je pripisana
pri vl. št. 1853 k.o. Jesenice, in obsega
sobo, kuhinjo, kopalnico z WC, predprostor
in kletni prostor v skupni izmeri 36,35 m2,
s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih objekta in napravah ter funkcionalnem zemljišču, zastavljeno v korist
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, Ljubljana, enotna identifikacijska številka MŠ
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 71.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita s pp.
SV 138/06
Ob-2627/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat
iz Maribora, opravilna številka SV 138/06
z dne 31. 1. 2006, so bile nepremičnine
– skladiščni poslovni prostori v pritličju v
izmeri 348 m2 in neizkoriščeno podstrešje
v izmeri 348 m2, v delu poslovnega objekta Ptujska cesta 1, Rače, zgrajenega na
parceli številka 3166/1 katastrska občina
Rače, last dolžnika – zastavitelja Degusto
d.o.o., s sedežem Ob potoku 029, 2327
Rače, matična številka 1810189, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 12. 2005,
sklenjene med njim kot kupcem in med
Agrokombinat Maribor d.d. kot prodajalcem, zastavljene v korist upnice PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarnih terjatev prej
navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Degusto d.o.o., in sicer v višini 156.400
EUR s pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 1. 3. 2015, oziroma na dan odpoklica
upnice in v višini 41.800 EUR s pripadki,
ki zapade v dokončno plačilo 1. 2. 2016,
oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 170/05
Ob-2628/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 170/05
z dne 4. 4. 2005, je bilo stanovanje številka
11, v 2. nadstropju v izmeri 58,10 m2 in klet
številka 11 v izmeri 2,20 m2, v stanovanjski
stavbi v Ljutomeru, Glavni trg 14, stoječi na
parceli številka 2125/1, vpisani pri vložni
številki 651 katastrske občine Ljutomer, last
zastavitelja Imgrad Ljutomer d.d. Babinska
cesta 5, 9240 Ljutomer, na podlagi vknjižbenega dovolila Občine Ljutomer z dne 30. 11.
2004, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen-

bank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg,
registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Murecker Strasse 23, 8083 St.
Stefan i.R, Avstrija, EIŠ 18705999, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.0000
EUR s pripadki.
SV 267/05
Ob-2629/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 267/05,
z dne 31. 5. 2005, je bilo stanovanje št. 001,
etaža 01, v izmeri 55,39 m2, v večstanovanjski stavbi v Ljutomeru, Postružnikova
3, stoječi na parceli številka 2137/2, vpisani pri vložni številki 2116 katastrske občine
Ljutomer, last Škarjot Zorana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 13. 4. 2005, sklenjene s prodajalcema Nidorfer Vladimirjem
in Nidorfer Marijo ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 31. 5. 2005, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.800,00 CHF s pripadki,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenje za CHF na dan črpanja
kredita.
SV 340/05
Ob-2630/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Franca Šömen, opr.
št. SV 340/05 z dne 30. 6. 2005, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 24, ki se nahaja
v 3. nadstropju v večstanovanjski stavbi v
Ljutomeru, Glavni trg 14, stoječi na parceli številka 2125/1, ki je pripisana v vložku
št. 651, katastrska občina Ljutomer, v izmeri 69,80 m2 ter sušilnica v mansardi ob
stanovanju št. 24, v večstanovanjski stavbi v Ljutomeru, Glavni trg 14, v velikosti
10,10 m2, vse last zastaviteljev, Mitje Fifnja,
roj. 28. 10. 1975, EMŠO 2810975500135,
Plešivica 004, 2259 Ivanjkovci, Slovenija in
Suzane Balažič, roj. 20. 10. 1976, EMŠO
2210976505479, Plešivica 029, 2259 Ivanjkovci, Slovenija, vsakega do 1/2, na podlagi
v obliki notarskega zapisa SV 275/05 z dne
1. 6. 2005, pri notarju Francu Šömen sklenjene prodajne pogodbe med Rožman Srečkom, EMŠO 2105961500455, Cankarjeva
12, 9240 Ljutomer, kot prodajalcem in zastaviteljema kot kupcema in zemljiškoknjižnega
dovolila Rožman Srečka SV 275/05-1 z dne
14. 6. 2005, in sicer vse v korist kreditodajalke Zveze bank registrirane zadruge z
omejenim jamstvom, Bank und Revisions
verband, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 41.500 EUR s pripadki, z odplačilom ob izteku kreditnega obdobja, to je dne
30. 6. 2020, ob pogoju, da vplačujeta mesečne zneske v poplačilni sklad.
SV 630/05
Ob-2631/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 630/05,
z dne 25. 11. 2005, je bilo stanovanje, ki je
locirano v pritličju večstanovanjske hiše v
Boreci 6/A, stoječe na parceli številka 38/4
vložne številke 324 katastrske občine Boreci, ki je skupne izmere 68,08 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem delu zemljišča in
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je last zastaviteljice Demiri Nevrije, stanujoče Poštna ulica 1, Maribor in to na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe
notarja Šömen Franca iz Ljutomera, Glavni
trg 4, z dne 25. 8. 2005, opr. št. SV 436/05,
sklenjene s prodajalcem Gungl Antonom,
stanujočim Boreci 6/A, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenabank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Murecker
Strasse 23, 8083 St. Stefan i.R, Avstrija,
EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 15.000 EUR, s pripadki, kot to
določa neposredno izvršljivi notarski zapis
sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 64/06
Ob-2706/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 64/06 z dne 1. 2. 2006, sta
bili stanovanji:
– št. 7 v 1. nadstropju večstanovanjske
hiše na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja
36, stoječe na parc. št. 1111 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 67,43 m2, last zastaviteljev
Avda Krajnovića in Mejre Krajnović, oba Ulica Viktorja Kejžarja 36, Jesenice in
– št. 6 v 1. nadstropju večstanovanjske
hiše na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja
36, stoječe na parc. št. 1111 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 43,09 m2, last zastaviteljice
Edine Halilović, Ulica Viktorja Kejžarja 36,
Jesenice,
zastavljeni v korist upnice Posojilnica Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef
Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 63.000 EUR s pripadki.
SV 145/2006
Ob-2707/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 145/2006
z dne 31. 1. 2006, je bila nepremičnina,
enosobno stanovanje številka 2, v izmeri 41,35 m2, v mansardi večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Ulica heroja Staneta
018, stoječe na parceli številka 772, katastrska občina Maribor-Grad, ki je last dolžnika in zastavitelja Vajngerl Aleša, EMŠO
1707973500325, stanujočega Zgornji Duplek 117 E, Spodnji Duplek, do 1/1, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
28. 12. 2005, s prodajalko Barbaro Bobnar, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 156/05
Os-1893/06
To sodišče je s sklepom St 156/05 dne
23. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Rulex d.o.o. – v stečaju, Grablovičeva 1, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
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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 23. 1. 2006
St 254/00
Os-1894/06
To sodišče je s sklepom St 254/2000 dne
29. 12. 2005 ustavilo stečajni postopek nad
dolžnikom Atena servis d.o.o. – v stečaju,
Palmejeva 4, Ljubljana, nadaljuje pa se
zoper stečajno maso Atena servis d.o.o.,
Palmejeva 4, Ljubljana. Po pravnomočnosti
sklepa se izbrišejo vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom in vpiše kupca kot ustanovitelja
prodane pravne osebe.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2006
St 92/2005
Os-1895/06
I. To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 92/2005 sklep z dne 24. 1.
2006:
I. To sodišče je dne 12. 12. 2005 ob
14.35 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Turk-Mernik Mira s.p., Žensko frizerstvo
- Mira, Trubarjeva 25, Laško, z dne 12. 12.
2005 in je dne 24. 1. 2006 ob 13.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: TurkMernik Mira s.p., Žensko frizerstvo - Mira,
Trubarjeva 25, Laško (matična številka:
5165339, ID št. za DDV: SI16325010).
Odslej se firma glasi: Turk-Mernik Mira
s.p., Žensko frizerstvo - Mira, Trubarjeva 25,
Laško (matična številka: 5165339, ID št. za
DDV: SI6325010) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-00920506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. aprila 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 24. 1.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2006
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St 70/2005
Os-1896/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2005 sklep z dne 24. 1. 2006:
I. To sodišče je dne 25. 8. 2005 ob 8. uri
prejelo po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: LDM, trgovina in storitve, d.o.o., Hofmanova ulica 4,
Rogatec z dne 23. 8. 2005 in je dne 24. 1.
2006 ob 13. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: LDM, trgovina in storitve,
d.o.o., Hofmanova ulica 4, Rogatec (matična številka: 19454033, ID št. za DDV:
SI29665264).
Odslej se firma glasi: LDM, trgovina in
storitve, d.o.o., Hofmanova ulica 4, Rogatec
(matična številka: 19454033, ID št. za DDV:
SI29665264) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00700506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. aprila 2006 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 24. 1.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2006
St 83/2005
Os-1897/06
I. To sodišče je dne 3. 11. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Adeo - Nedič Slobodan s.p., Žlavsova
ulica 3, Vojnik, ki ga zastopa pooblaščenec Dušan Korošec, odvetnik iz Celja z dne
2. 11. 2005 in je dne 24. 1. 2006 ob 14.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Adeo Slobodan Nedič s.p., Žlavsova ulica 3,
Vojnik (matična številka: 1675273, ID št. za
DDV: SI82009872).
Odslej se firma glasi: Adeo Slobodan
Nedič s.p., Žlavsova ulica 3, Vojnik (matična številka: 1675273, ID št. za DDV:
SI820009872) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj
z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk
(38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006-00830506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. aprila 2006 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 24. 1.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2006
St 11/2005
Os-1898/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2005 sklep z dne 23. 1. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Trgovina na debelo v tranzitu, Oprešnik
Martina s.p., Planina 38, Planina pri Sevnici – v stečaju (matična številka: 5433202,
ID št. za DDV: SI69269734), se zaključi, v
skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Trgovina na
debelo v tranzitu, Oprešnik Martina s.p.,
Planina 38, Planina pri Sevnici – v stečaju
(matična številka: 5433202, ID št. za DDV:
SI69269734), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 1. 2006
St 158/2005
Os-1899/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 158/2005 sklep z dne 23. 1.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Zlatarstvo, urarstvo in prodaja, Mitja Pirečnik s.p., Šaleška cesta 18a, Velenje – v
stečaju (matična številka: 5123877, ID št.
za DDV: SI51934515), 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: Zlatarstvo, urarstvo
in prodaja, Mitja Pirečnik s.p., Šaleška cesta 18a, Velenje, v stečaju (matična številka:
5123877, ID št. za DDV: SI51934515), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 1. 2006
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St 6/2004
Os-1900/06
Po členu 99/2 Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek nad dolžnikom Krojaštvo MCM Cvetka
Mertuk s.p. Boreci 35/a, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 1. 2006
St 105/05
Os-1901/06
To sodišče je s sklepom St 105/2005
dne 23. 1. 2006 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gastprojekt, podjetje za projektiranje, trgovino in storitve, d.o.o., Cesta 9. avgusta 78a, Zagorje ob Savi, matična številka 5867096, številka dejavnosti
K/74.204, vložna številka 12611500.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 1 42188-7110006). Upniki,
kateri so prijavili svoje terjatve v postopku
prisilne poravnave, se štejejo, da so svoje
terjatve prijavili tudi v stečajnem postopku
nad dolžnikom.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 4. 2006 ob 11. uri v razpravni dvorani št. 2, tukajšnjega sodišča Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2006
St 5/2005
Os-1902/06
To sodišče je s sklepom St 5/2005 z dne
23. 12. 2005 sklenilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina na debelo
Šušalič Igor s.p., Obrežje 10 h, Jesenice
na Dolenjskem, matična št. 5515383, šifra
dejavnosti G51.70, ustavi.
Narok za preizkus terjatev razpisan dne
17. 2. 2006 ob 9. uri se prekliče.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 23. 1. 2006
St 17/2005
Os-1903/06
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 17/2005 z dne 20. 1. 2006 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Danilovič Markom s.p. s
firmo Kamnoseštvo, Danilovič Marko s.p.,
Partizanska 1, Slovenska Bistrica, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2006

St 136/2005
Os-2010/06
To sodišče je s sklepom St 136/2005 dne
23. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom FIK d.o.o., Stari trg pri Ložu,
Cesta Notranjskega odreda 10 – 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 23. 1. 2006
St 222/2005
Os-2011/06
To sodišče je s sklepom St 222/2005 dne
24. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Igorjem Šaflinom, s.p., vzdrževalni servis čiščenja, Kvedrova c. 8, naslov dejavnosti Dolenjska c. 55, Ljubljana,
matična številka 1592289, šifra dejavnosti
74.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga
Tanko, Goriča vas 95a, Ribnica.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in 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 8. 5. 2006 ob 13. uri, dvorana št. 2, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2005
St 40/2005
Os-2013/06
To sodišče je dne 25. 1. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 40/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Zidarstvo
Zlatkov Bora, s.p., Prvomajska 37, 5000
Nova Gorica.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na št.
11 42218-7110006-4005. Prijava terjatev in
vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. 4. 2006 ob 9. uri v sobi 110/I tega sodišča.
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Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 1. 2006
St 279/2005
Os-2123/06
To sodišče je s sklepom St 279/2005 dne
24. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom GTT – Mrak, gostinstvo, turizem, trgovina d.o.o., Goričane 46, Medvode, matična številka 5327725.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, Kersnikova 5, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali posalti
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 5. 2006 ob 13.30, dvorana št. 2, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2006
St 245/2005
Os-2124/06
To sodišče je s sklepom St 245/2005 dne
23. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom ASCO d.o.o., družba za izvajanje satelitskih povezav, Ljubljana, Šmartinska c. 152, Ljubljana, matična številka
1658441, davčna številka 37672584.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner, 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 10. 4. 2006 ob 10.45 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. 2.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2006
St 154/2004
Os-2140/06
To sodišče je s sklepom St 154/2004 dne
23. 1. 2006 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Intersiba z.o.o. – v likvidaciji, Gabrje 81, Dobrova.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2006
St 267/2005
Os-2141/06
To sodišče je s sklepom z dne 16. 1.
2006 pod opr. št. St 267/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Rebus podjetje za turistični marketing,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, matična številka 5406773, šifra dejavnosti I/63.3, vložna
številka 10843500.
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. 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).
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
(16. 1. 2006).
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.
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 določena Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane,
Kersnikova 5.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, DU Ljubljana,
Dunajska 22,
– HIT, d.d., Delpinova 7, Nova Gorica,
– Gold club, d.o.o., Kraška ulica 7, Sežana,
– Silen, d.o.o. – v stečaju, Beethovnova
14, Ljubljana,
– Sonja Lapajne, Vojkova 63, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2006
St 88/2003
Os-2142/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelite v stečajnem
postopku nad Medicoengeniering d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju, za dne 3. 4. 2006 ob
11.40 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. 2.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču v stečajni
pisarni med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2006
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St 263/2005
Os-2143/06
To sodišče je s sklepom z dne 17. 1.
2006 pod opr. št. St 263/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Vicoma d.o.o., Šmartinska cesta 152,
Ljubljana.
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. 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).
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
(17. 1. 2006).
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.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena odv. Simona Goriup, Čufarjeva 1,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– M.A. & L. d.o.o., V Murglah 67A, Ljubljana,
– Rojnik Domen, Rašiška ulica 9, Mengeš,
– Abit d.o.o., Vrtna ulica 26, Križe,
– RG, d.o.o., V Murglah 67A, Ljubljana,
– Knez Robert, Goričica pri Ihanu 39,
Domžale, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2006
St 76/2004
Os-2144/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 76/2004, dne 25. 1. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Horvat
Janko s.p., Yuman projektiranje, posredovanje in izvajanje del v gradbeništvu,
Maribor.
Odslej firma glasi Horvat Janko s.p., Yuman projektiranje, posredovanje in izvajanje
del v gradbeništvu, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, 2242 Zg.
Korena.
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
20. 4. 2006, ob 9. uri, v sobi 220/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 25. 1.
2006.
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 stroške v znesku 1,000.000
SIT na račun tukajšnjega sodišča, št.
01100-6950421931 ali pa takšno tožbo vložijo sami.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 2006
St 27/2005
Os-2316/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2005 z dne 13. 1. 2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
B.P.C. – proizvodnja, trgovina in zaključna dela d.o.o. Koper, Bošamarin 62, Koper in njegovimi upniki:
Terjatve upnikov so razvrščene v 8 razredov:
– razred A: razred terjatev iz naslova obveznosti do dobaviteljev, z 20% poplačilom
v roku enega leta, brezobrestno;
– razred B: razred terjatev iz naslova obveznosti do zaposlenih, po 160. členu ZPPSL, brezobrestno;
– razred C: razred terjatev iz naslova obveznosti do Republike Slovenije iz naslova
davkov in prispevkov, z 20% poplačilom v
roku enega leta brezobrestno;
– razred D: razred terjatev iz naslova
zamudnih obresti do Republike Slovenije iz
naslova davkov in prispevkov, s 100% odpisom po ZFPPod;
– razred E: razred terjatev iz naslova
posojil in drugih finančnih obveznosti, z
20% poplačilom v roku enega leta, brezobrestno;
– razred F: razred terjatev iz naslova obveznosti do družbenika, ki v skladu s 433.
členom ZGD v postopku prisilne poravnave
postanejo premoženje družbe;
– razred G: razred terjatev upnikov, katerih terjatve se po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi spremenijo v stvarni vložek;
– razred H: razred terjatev upnika, ki se v
skladu s 5. točko 43. člena ZPPSL po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi spremenijo v stvarni vložek.
Upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene, zneski in
rok poplačila so razvidni iz priloge A, ki je
sestavni del izreka sklepa.
Upniki, navedeni v prilogi B, ki je sestavni del izreka sklepa, so za svoje terjatve v
ugotovljenih zneskih, kot so razvidni iz navedene priloge, pristali na vplačilo stvarnega vložka s prenosom terjatev do dolžnika
zaradi povečanja njegovega osnovnega kapitala. Terjatve v navedenih zneskih s pravnomočnostjo sklepa prenehajo.
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Prisilna poravnava učinkuje 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.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 26. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 1. 2006
St 15/2005
Os-2317/06
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/97) objavlja
sledeči oklic:
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Makser Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Ilirska Bistrica, se bo opravil
dne 7. 3. 2006 ob 9. uri v sobi št. 132/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije in njegovo dopolnitev ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/II,
v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel
pred zaključkom glasovanja na naroku.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 1. 2006
St 56/2005
Os-2319/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Pik Dama d.o.o. Maribor, šifra dejavnosti 51.410, matična številka 1860526,
davčna številka 89251172, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2006
St 156/2004
Os-2320/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 156/2004, dne 27. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Cvetko Milan s.p., Maribor.
Odslej firma glasi Cvetko Milan s.p. – v
stečaju, Partizanska 85, Maribor.
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. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 1. 2006.
VI. 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 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 27. 1. 2006
St 150/2004
Os-2323/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 150/2004 sklep z dne 27. 1.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Servis hladilnih naprav in tehnološke
opreme Marjan Kropec s.p., Kristan vrh
11, Podplat – v stečaju (matična številka: 5200542, ID št. za DDV: SI19364717),
se zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski 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: Servis hladilnih
naprav in tehnološke opreme Marjan Kropec s.p., Kristan vrh 11, Podplat – v stečaju
(matična številka: 5200542, ID št. za DDV:
SI19364717) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 1. 2006
St 51/2005
Os-2324/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 51/2005 sklep z dne 27. 1. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ingrata, trgovina in storitve, d.o.o., Mariborska 86, Celje – v stečaju (matična številka: 5691648, ID št. za DDV: SI49149296),
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: Ingrata, trgovina
in storitve, d.o.o., Mariborska 86, Celje – v
stečaju (matična številka: 5691648, ID št. za
DDV: SI49149296), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 1. 2006
St 54/2005
Os-2345/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 54/2005 sklep z
dne 11. 1. 2006:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Hotelirstvo Rogaška, Hoteli in
turizem d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina in njegovimi upniki, sprejeta
na naroku za prisilno poravnavo dne 11. 1.
2006.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
pet razredov, kot sledi:
Razred A: Terjatve izločitvenih upnikov
po 60/2 členu ZPPSL in po drugi točki prvega odstavka 47. člena, katerih položaj se
tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni.
Razred B: Terjatve zaposlenih po 60/2
členu ZPPSL, na katere prisilna poravnava
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nima pravnega učinka in se obravnavajo kot
stroški postopka (prednostni upniki po 160/2
členu ZPPSL).
Razred C: Terjatve upnikov po 41. členu
ZPPSL, ki so nastale iz naslova obojestransko
odplačne pogodbe. Če do začetka postopka
prisilne poravnave niti dolžnik niti druga pogodbena stranka svoje obveznosti iz obojestransko odplačne pogodbe še nista v celoti
izpolnila, dolžnik pa od pogodbe ni odstopil,
mora vsaka pogodbena stranka izpolniti svojo
pogodbeno obveznost tako, kot se glasi, ne
glede na potrjeno prisilno poravnavo.
Razred D: Vsem ostalim upnikom dolžnik
ponuja 20% poplačilo terjatev v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi. Obrestna mera v obdobju
od začetka postopka prisilne poravnave, če
je ta pravnomočno potrjena, do poplačila
znaša 1%.
Razred E: Razred terjatev upnikov iz naslova spornih terjatev, ki se nanašajo na odločbo davčnega organa št. 00482-045/02-794-83/425,412-VPI-0489/02, nad katero teče
pravda ter terjatev upnika, nad katero prav
tako teče sodni spor, ki se vodi pod opr. št.
I Pg 316/2005 in I Pg 36/2005 in za katere
dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev, od v
pravdni ugotovljenega zneska, v roku enega leta od pravnomočno potrjene pravde.
Obrestna mera v obdobju od pravnomočno
ugotovljene pravde do poplačila znaša 1%.
Razred F: Terjatve družbenika, ki v skladu s 433. členom ZGD ne more zahtevati
poplačila terjatve in se takšna terjatev šteje
kot sredstvo družbe.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima 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.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 11. 1. 2006 je postal pravnomočen dne
27. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 1. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5066/2004
Os-38066/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj, s sklepom z
dne 23. 2. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Kovač Branka, Kocbekova ulica 5, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 11. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Ingrad Celje in
kupcem Kovač Brankom in Dragico Šekoranja, in sicer za stanovanje v izmeri 75,38 m2,
stavbe v Celju, Kocbekova 5, vpisanem pri
podv. 2394/33, k.o. Celje. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
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Vknjižba lastninske pravice pri podv.
2394/33 k.o. Celje, se zahteva v korist Kovač Branka, Kocbekova ulica 5, Celje, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2005
Dn 125/2005
Os-38067/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 25. 7. 2005, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Vrečar Petra, Lemberg pri Šmarju 6, Podplat, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve naslednje zemljiško
knjižne listine - kupoprodajne pogodbe z
dne 1. 9. 1978, št. 401/01-99/78, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Občine Celje, kot prodajalcem in podjetjem
Lik Savinja Celje, kot kupcem. Listina se nanaša na stanovanje št. 47 v izmeri 28,91 m2,
v 8. nadstropju, s kletno shrambo št. K47 v
izmeri 0,84 m2, na naslovu Kraigherjeva 6,
Celje, št. začasnega identifikatorja 1047.E,
vpisano v podvl. št. 2103/48, k.o. Sp. Hudinja. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena oziroma uničena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 47 v izmeri 28,91 m2, v 8. nadstropju,
s kletno shrambo št. K47 v izmeri 0,84 m2,
na naslovu Kraigherjeva 6, Celje, št. začasnega identifikatorja 1047.E, vpisano v podvl. št. 2103/48, k.o. Sp. Hudinja, se zahteva
v korist Vrečar Petra, Lemberg pri Šmarju 6,
Podplat, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 10. 2005
Dn 6400/2004
Os-38068/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - Danici Šuligoj, s sklepom z
dne 23. 2. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Korla Josipine Brede, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 22, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 7.
1993, sklenjene med Splošno bolnico Celje, kot prodajalcem in kupcem Brezovšek
Frideriko in prodajne pogodbe z dne 16. 8.
1996, med prodajalko Brezovšek Frideriko
in Korla Josipino Bredo, kot kupcem, in sicer za stanovanje - garsonjero št. 13, v III.
etaži v izmeri 24 m2, stavbe v Celju, Kraigherjeva 13. Po izjavi predlagatelja je listine
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 13 v II. etaži v izmeri 24 m2, Celje,
Kraigherjeva 13, se zahteva v korist Korla Josipine Brede, Ulica bratov Učakar 22,
Ljubljana.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
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zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2005
Dn 7900/2002
Os-35250/05
Okrajno sodišče je v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Podravka, Trgovsko podjetje d.o.o., Tivolska
50, Ljubljana, ki ga zastopa Irena Polak
Remškar, odvetnica iz Ljubljane, za vknjižbo lastninske pravice na pisarniških poslovnih prostorih številka 95, v 6. nadstropju, Tivolska 50, Ljubljana, vpisanih v podvložek
številka 1268/50, z identifikatorjem 50.E, v
katastrski občini Ajdovščina, pod opr. št. Dn
7900/2002 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 19. 7. 1995, za nepremičnino – del 6. nadstropja, v velikosti
285,20 m2, ki sestoji iz zastekljenega pisarniškega dela, s predprostorom in enih sanitarij s hodnikom, poslovnega objekta na Tivolski 50, v Ljubljani, parc. št. 41/6, 41/9 in
41/20, vložna številka 305, k.o. Ajdovščina,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem SCT, d.d., Ljubljana, ki ga zastopa
glavni direktor Ivan Zidar, kot prodajalcem
in COBS, d.o.o., Ljubljana, Martinčeva ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica
Margareta Blažun, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenih poslovnih prostorih, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine zgoraj navedenih listin, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2005
Dn 15276/2002
Os-36192/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cofa
Panajotov, Polje cesta VI/18, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini stanovanju št. 16, identifikacijska
št. 00617/031, v izmeri 62,00 m2 s shrambo, identifikacijska številka 00617/032, v
izmeri 3,45 m2, Polje cesta VI/18, Ljubljana, vpisani v vložek št. 2008/1, v katastrski
občini Slape, dne 6. 10. 2005, pod opr.
št. Dn 15276/2002 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 2219 z dne 29. 7.
1976, ki sta jo sklenila Gradbeno industrijsko podjetje Obnova Ljubljana, Titova cesta
39, ki ga zastopa glavni direktor Ivan Hojs
in kupcem Milanom Lebarjem, Kovačeva
20, Lendava, za stanovanje v stanovanjski
zgradbi A7, soseska MS-6 Slape-Polje, na
parc. št. 585, 586, 590, k.o. Slape - Polje, za dvosobno stanovanje neto 59,10 m2
16/III-2. vhod.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2005
Dn 8225/2002
Os-38043/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brigite Šut, Prušnikova ul. 14, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 43, v stanovanjski stavbi na Prušnikovi 14 v Mariboru, vpisanem v podvložek
št. 1782/43, k.o. Spodnje Radvanje, dne
14. 12. 2005, pod opr. št. Dn 8225/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe
številka 3352-753/58 z dne 27. 6. 1983,
o prodaji stanovanja št. 43, v VII. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Prušnikova ul. 14, s pripadajočim kletnim
prostorom, vpisanem v zemljiškoknjižni
podvložek številka 1782/43, v k.o. Spodnje
Radvanje, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Maribor, ki jo zastopa Staninvest Maribor, Grajska ul. 7, kot
prodajalcem in Tovarno Zlatorog n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ul. 23, ki jo zastopa
glavni direktor Franjo Radi, dipl. inž. kem.,
kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupca
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2006
Dn 15526/2006
Os-38044/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Krajtnerja, Gregorčičeva 13, Maribor,
ki ga zastopa Družba Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ul. 12, Maribor in njen direktor
Boris Fanin, univ. dipl. prav., za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 114,
v stanovanjski stavbi na Gregorčičevi ul.
13, v Mariboru, vpisanem v podvložek št.
371/3, k.o. Maribor Grad, dne 15. 12. 2005,
pod opr. št. Dn 15526/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, menjalne pogodbe z dne
18. 8. 1987 in aneksa k menjalni pogodbi z dne 3. 6. 1988, sklenjene med Iskra
Delto, proizvodnja računalniških sistemov
in inženiring, Parmova 41, Ljubljana, ki
jo zastopa generalni direktor Janez Škrubej, dipl. inž. ter Bojanom Krajtnerjem in
Nado Goljevšček, oba stan. Gregorčičeva
27, Maribor, s katero sta Bojan Krajtner in
Nada Goljevšček dobila stanovanje številka
114, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v
Mariboru, Gregorčičeva ul. 13, stoječe na
parc. št. 1281/1, v katastrski občini Maribor
Grad in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek številka 371/3, v zameno za svoje
stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2006
Dn 16049/2004
Os-38045/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Srčić, Ul. Šercerjeve brigade 6, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 10, v stanovanjski stavbi na Ul.
Šercerjeve brigade 6 v Mariboru, vpisanem
v podvložek št. 3142/10, k.o. Tezno, dne
14. 12. 2005, pod opr. št. Dn 16049/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe 1987-11/93 z dne 2. 11. 1993, o
prodaji dvosobnega stanovanja št. 10, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. Šercerjeve brigade 6, vpisanem v
zemljiškoknjižni podvložek številka 3142/10,
v k.o. Tezno, sklenjene med Tam Maribor,
družba za upravljanje in financiranje podjetij
d.d. Maribor, Ptujska c. 184, ki jo zastopa
predsednik družbe Maksimiljan Senica, dipl.
inž., kot prodajalcem in Milanom Žunkovičem, Ul. Šercerjeve brigade 6, Maribor, kot
kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis
lastninske pravice za to stanovanje na ime
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2006
Dn 8252/2002
Os-38048/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Zupančič, Frana Kovačiča 11, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 42, v stanovanjski stavbi na Prušnikovi 16 v Mariboru, vpisanem v podvložek
št. 1782/89, k.o. Spodnje Radvanje, dne
14. 12. 2005, pod opr. št. Dn 8252/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
številka 3388-753/94 z dne 27. 6. 1983, o
prodaji stanovanja št. 42, v VII. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Prušnikova ul. 16, s pripadajočim kletnim prostorom, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek
številka 1782/89, v k.o. Spodnje Radvanje,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Maribor, ki jo zastopa Staninvest
Maribor, Grajska ul. 7, kot prodajalcem in
Marijo Zupančič, Frana Kovačiča 11, Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2006

Dn 2673/2005
Os-300/06
Pri tem sodišču se je sklepom z dne
19. 12. 2005 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
7. 6. 1999, št. 19/99, sklenjene med Kongrad d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice,
kot prodajalcem ter Bredo Kolar in Darkom
Kolarjem, kot kupcema. Pogodba se nanaša na nepremičnino – stanovanje v izmeri 101,41 m2, Kajuhova ulica 8, Slovenske
Konjice, parc. št. 9.E, vpisanega v vl. št.
1904/9, k.o. Slovenske Konjice. Pogodba se
je po izjavi predlagateljice postopka Brede
Kolar izgubila. Na navedeni nepremičnini je
predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Brede Kolar, EMŠO 3101970505115 in
Božidarja Kolarja, EMŠO 1201964500141,
oba stanujoča Kajuhova ulica 8, Slovenske
Konjice, za vsakega do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 1. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
In 2005/00016
Os-32525/05
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni
zadevi upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike
Slovenije, Davčni urad Kočevje, zoper dolžnika Jamesa Zakrajška, 18792 Windward
Way, Strongsville, Ohio, ZDA, zaradi izterjave 225.396,50 SIT s pp, s prodajo nepremičnin solastninskega deleža do 1/3, vl. št.
223, k.o. Stara Cerkev, do 1/5, vl. št. 1072,
k.o. Kočevje, iz razlogov iz 4. oziroma 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico, odvetnico Olgo Tanko iz Ribnice,
Škrabčev trg 54.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler v postopku ne bo nastopil
dolžnik ali njegov pooblaščenec oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 21. 10. 2005
In 2005/00105
Os-38040/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00105 z
dne 8. 6. 2005, upnika BT Invest poslovne storitve, d.o.o., Hacquetova 8/I, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Anton Marolt iz
Ljubljane, proti dolžniku Stanetu Kavčiču,
Benedikova 6, Kranj, ki ga zastopa začasni zastopnik, odvetnik Marko Klofutar iz
Kranja, zaradi izterjave 11,439.662,68 SIT
s pp, se dolžniku Stanetu Kavčiču, Benedikova 6, Kranj, postavi začasni zastopnik
Marko Klofutar, odvetnik iz Kranja. Začasni
zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler ne bo
le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2006
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P 1060/2004
Os-8111/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Dekana Velića,
Linhartova 15, Ljubljana, ki ga zastopajo
Margareta Zakonjšek-Rupnik, Maja Stankić-Rupnik in Zoran Stankić, odvetniki v
Ljubljani, proti toženi stranki Šemsi Velić,
Selo Glavica, 77235 Mala Kladuša, Bosna
in Hercegovina, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve otrok in plačila preživnine,
dne 30. 6. 2004 sklenilo:
toženi stranki Šemsi Velić, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Selo Glavica, 77235 Mala Kladuša, Bosna in Hercegovina, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Aleš Tratnik, Miklošičeva 30, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
P 1060/2004-IV, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2004
N 187/2005
Os-18129/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marjeti Hudovernik, v nepravdni
zadevi predlagateljev 1. mld. Jana Vidovića,
ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Irena
Ban in 2. Irene Ban, oba Gradež 44, Turjak,
ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin iz
Grosuplja, proti nasprotnemu udeležencu
Nenadu Vidoviću, neznanega prebivališča,
zaradi odvzema roditeljske pravice in predloga za postavitev začasnega zastopnika,
dne 24. 5. 2005 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki Nenadu Vidoviću, neznanega prebivališča, se
imenuje odvetnico Sonjo Dolinar, Cigaletova
7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2005
I P 1024/2000
Os-36341/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Maji Jurič, v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic, Zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska c. 3a, Koper, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Mihelčič
iz Ljubljane, zoper toženo stranko Bećiri
Musa, Sketova 4, Ljubljana, trenutno v tujini, zaradi plačila 425.642 SIT, dne 12. 12.
2005, sklenilo:
toženi stranki Bećiri Musi, ki se trenutno nahaja v tujini, se v zadevi pod opr.
št. IP 1024/99, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Dmitrovič Dragan, Resljeva 16,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2005
I 1999/20355
Os-312/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič, v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Hodnik Marka, Dolenjska cesta 421,
Škofljica, zaradi izterjave 46.576 SIT s pp,
dne 2. 12. 2005 sklenilo:
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dolžniku Hodnik Marku se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2005
II P 644/2004
Os-25960/05
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Alenki Zgubič v pravdni zadevi
tožeče stranke Danice Bajc, stan. Lovska
39, Maribor, ki jo zastopa Božidar Pajenk,
odvetnik iz Maribora, zoper toženo stranko
Dr. Karja, Unternehmensberatung GmbH,
Frobeniusweg 4/b, D-81827 München, ZR
Nemčija, zaradi ugotovitve nedopustnosti
izvršbe (sporna vrednost 14,541.955 SIT),
na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo:
toženi stranki Dr. Karja, Unternehmens
beratung GmbH, se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Drago Berden, Partizanska
c. 20, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2005

Oklici dedičem
D 315/91
Os-317/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se vodi
zapuščinski postopek po pokojnem Francu
Majcenoviču, sina Jožefa, roj. 13. 7. 1903,
umrlem 29. 4. 1991, nazadnje stanujočem
Gruškovec 125, Cirkulane.
Kot dediči prihajajo v poštev hči Marija
Majcenovič ter potomci pokojne vdove in
pokojnih otrok. V zapuščino spada pet parcel v k.o. Gruškovec.
Sodišče s tem oklicem poziva sodišču
neznane dediče, da v roku enega leta od objave tega oklica pri tukajšnjem sodišču priglasijo svojo pravico do dediščine. Po preteku tega roka bo sodišče postopek končalo
po podatkih, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 1. 2006
D 293/2004 in D 15/2002
Os-31060/05
Dne 23. 9. 1961 je umrla Pavlin Repovž
Veronika, roj. 23. 9. 1937, stanujoča Škoflje
1, dne 16. 12. 2001 pa je umrla njena mati
Kozlevčar Jožefa, roj. 28. 12. 1912, stanujoča Škoflje 1 ter bi po obeh prišel v poštev
kot dedič tudi brat Pavlin Veronike in sin Kozlevčar Jožefe, ki živi na neznanem naslovu
v ZR Nemčiji.
Sodišče poziva Repovž Albina, roj. 3. 3.
1934, stanujočega na neznanem naslovu
v ZR Nemčiji, da se v roku enega leta od
te objave prijavi sodišču kot dedič. Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek na podlagi razpoložljivih
podatkov.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 10. 2005
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Oklici pogrešanih
N 64/2005
Os-314/06
Pri tukajšnjem sodišču je v teku nepravdni postopek za razglasitev za mrtvega Milana Grizolda, roj. 26. 3. 1965, nazadnje
stanujočega na naslovu Mariborska c. 38,
Radlje ob Dravi.
Po navedbah predlagateljice so pogrešanega nazadnje videli dne 26. 11. 1994,
in sicer na ladji Splošne plovbe Portorož,
kjer je bil zaposlen, ki je tedaj plula iz Singapurja proti Taiwanu. Dne 27. 11. 1994 bi
moral ponovno nastopiti službo in ker ga na
delovno mesto ni bilo, so ga sodelavci šli
iskat v sobo, vendar ga v njej ni bilo, prav
tako pa ga ni bilo na ladji. Kljub opravljenim
poizvedbam preko diplomatsko konzularnih
predstavništev na Tajskem in v Singapurju,
o pogrešanem ni bilo nobenih sledi. Ker je
od izginotja pogrešanega Milana Grizolda
preteklo že več kot deset let, je gotovo, da
je pogrešani mrtev.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP pogrešanega pozivamo, da se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o
njegovem življenju, pa naj javijo Okrajnemu sodišču v Slovenj Gradcu, skrbniku ali
predlagatelju v roku 3 mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagateljica je Anica Unkovič, Ul. Pri
skali 10, Radlje ob Dravi.
Skrbnik je Milan Unkovič, Ul. Pri skali 10,
Radlje ob Dravi.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2006

Kolektivni delovni spori
Kd 9/2005
Os-2173/06
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagatelji
– 1. Roman Kos, Adamičeva 41a, Ljubljana, 2. Gregor Košnik, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, 3. Danijel Varošanec, Cesta na
polju 10, Vrhnika, 4. Vojko Bolte, Brilejeva
13, Ljubljana, 5. Mihaela Glavač, Ogrinčeva
12a, Kamnik, 6. Roman Kastelic, Periška
cesta 19, Ljubljana in nasprotnim udeležencem Zavarovalnico Slovenica d.d., Celovška
206, Ljubljana, zaradi spora o skladnosti
splošnih aktov delodajalca z zakonom in s
kolektivno pogodbo.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 5. 4. 2006 ob
8.30, v sobi št. 3/I. nadstropje Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva
ulica 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je bilo izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne
24. 1. 2006.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2549/2004
Rg-5291/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba SKIP – Lesjak, viva club, trgovina in storitve, d.o.o., Žalec, Tomšičeva
15, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 23. 12. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Lesjak Klari, Griže 44, Griže in Lesjak
Mariu, Dobriša vas 20/d, Petrovče, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2005
Srg 1829/2005
Rg-38038/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Adria Light, Trgovina na veliko in drobno ter zastopanje, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/2219/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika z dne 12. 9.
2005.
Družbenik Iztok Plahuta iz Kopra, Kovačičeva 15, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja
z delavci in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 1. 2006
Srg 2094/2005
Rg-34837/05
Druba Olim, založništvo d.o.o., Zgornje Gorje, Poljšica 53a, s sedežem Poljšica 53a, Zgornje Gorje, vpisna na reg.
vl. št. 1/6649/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Van
Geyt Michael, Steenstratt 20, Hulst, Nizozemska.
Zoper sklep družbenika o prenehanju je
dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh
po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 12. 2005
Srg 06956/2005
Rg-19390/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Nikos Group,
podjetje za kulturno, turistično in trgovinsko
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Krojaška 6, ki jo
zastopa odvetnica iz Ljubljane, Zlata Maher,
objavlja sklep:
Nikos Group podjetje za kulturno, turistično in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Krojaška 6, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Svetlič Nikolaj, Ljubljana,
Krojaška 6, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
Srg 09221/2005
Rg-38030/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Zastorček, storitve,
trgovina in proizvodnja, d.o.o., Rdeči Kal 15,
Šentvid pri Stični, objavlja sklep:
družba Zastorček, storitve, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Rdeči Kal 15, Šentvid
pri Stični, reg. št. vl. 1/23397/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 15. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Mandelj Branko, Mavsarjeva cesta 28, Notranje Gorice, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2006
Srg 14804/2005
Rg-277/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe A. A. Maleš &
Co. storitve in trgovina, d.n.o., Parmova ulica 39, Ljubljana, objavlja sklep:
družba A. A. Maleš & Co. storitve in
trgovina, d.n.o., Parmova ulica 39, Ljubljana, reg. št. vl. 1/32828/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Maleš Janja in Maleš
Nina, obe Ulica padlih borcev 6, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakon a gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 206
Srg 1202/2005
Rg-36693/05
Družba Nadiža-Antih & Co., Podjetje
za trgovino d.n.o., Kred 47, Kobarid, s sedežem 5222 Kobarid, Kred 47, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko
registrskega vložka 1/2532/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov družbe z dne 14. 12. 2005.
Ustanovitelja sta Miroslav Antih, Kred 47,
5222 Kobarid in Lahajnar Polonca, Straža
19, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 12. 2005
Srg 2/2006
Rg-38033/05
Družba Feedback, Grafika-marketingtrgovina d.o.o., s sedežem Branik 65, Branik, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-3547-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 23. 12. 2005.
Ustanovitelj družbe je Vodopivec Andrej,
Dolina, Ricmanje 70, Trst, Italija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja, v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2006
Srg 380/2005
Rg-285/06
Družba Maher, proizvodnja, storitve in
trgovina d.o.o., Moškanjci 4, Gorišnica,
reg. št. vl. 1/8673-00, katere ustanoviteljica
je Obran Marjeta, Moškanjci 4, Gorišnica, po
sklepu ustanoviteljice družbe z dne 11. 11.
2005, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Obran
Marjeta.
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Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 1. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Euro varnost d.n.o., Vreskovo 103,
Trbovlje, štampiljko elipsaste oblike z
napisom EURO VARNOST – pod tem
napisom je napis Tavs in družabniki d.n.o.
Vreskovo 103, 1420 Trbovlje. Celotna širina
znaša 16 mm. gnx‑213323
Podjetje RIKO d.o.o., Bizjanova 2, 1000
Ljubljana, RS, matična številka 5903968,
ID št. za DDV: SI 48222917, ki ga zastopa
direktor Janez Škrabec, preklicuje odtujeno štampiljko št. 9 podjetja RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.,
Bizjanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ob-2322/06

Potne listine preklicujejo
Barun Čop Liljana, Cesarjeva ulica 14,
Novo mesto, potni list, št. P00737183.
gnp‑213581
Čorbić Ismet, Cesta XIV divizije 21, Štore,
potni list, št. P00624980. gnx‑213448
Derganc Franc, Novomeška cesta
93, Straža, potni list, št. P00448400.
gnm‑213584
Derganc Jožefa, Novomeška cesta
93, Straža, potni list, št. P00448423.
gnl‑213585
Djedović Mirel, Ulica prvoborcev
35, Hrastnik, potni list, št. P00801201.
gnq‑213380
Grašič Danilo, Mariborska 13, Orehova
vas, potni list, št. P00562862. gnj‑213462
Jazbec Majk, Zadružna cesta 3,
Dobrovo v Brdih, potni list, št. P00869328.
gnw‑213349
Judež Alojz, Ob cest 11, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00570206.
gnt‑213402
Judež Roman, Kandijska cesta 47,
Novo mesto, potni list, št. P00149008.
gno‑213582
Kirn Lučka, Polzela 111, Polzela, potni
list, št. P00402397. gnz‑213396
Kosec Teja, Vrhovci, cesta VI/2, Ljubljana,
potni list, št. P00004656. gnz‑213471
Kramar Mateja, Bratinova ulica 1,
Ljubljana, potni list, št. P00099156.
gnr‑213479
Majce Marjeta, Suhadole 19, Komenda,
potni list, št. P00212208. gnb‑213345
Mihelak Aleksandra, Radizel, Ob gozdu
56, Maribor, potni list, št. P00976303.
gnw‑213424
Mišič Čedomira, Terčeva 36, Maribor,
potni list, št. P00055927. gne‑213517
Pacek
Stojan,
Metelkova
ulica
7/a, Ljubljana, potni list, št. P000782561.
gng‑213465
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Rožanc Martina, Dergomaška ulica
60, Ljubljana, potni list, št. P00284843.
gnf‑213491
Šmigl Matjaž, Turjaško naselje 6, Kočevje,
potni list, št. P00743630. gnx‑213548
Šrajner Lucija, Sv. Primož nad Muto 26,
Radlje ob Dravi, potni list, št. P00249516.
gnv‑213400
Visočnik Slavko, Radizelm Mariborska
cesta 70, Orehova vas, potni list, št.
P01079489. gnn‑213308
Volf Gregor, Sela pri Dragatušu 14,
Dragatuš, potni list, št. P00713926.
gnf‑213391
Wilke Pacek Claudia, Metelkova ulica
7/a, Ljubljana, potni list, št. P00539172.
gnh‑213464
Zupan Eva, Dupleška cesta 96, Maribor,
potni list, št. P00485231. gnz‑213421
Zupan Teodora, Dupleška cesta
96, Maribor, potni list, št. P00485250.
gny‑213422

Osebne izkaznice preklicujejo
Alibegović Vanda, Parmova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001191263.
gnq‑213480
Andrejević Goran, Ulica Viktorja
Kejžarja 25, Jesenice, osebno izkaznico,
št. 000307823. gno‑213457
Angelovski Jelica, Ulica bratov Učakar
44, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000055985. gnp‑213481
Arsekič Mirjana, Cesta Borisa Kraigherja
1, Velenje, osebno izkaznico, št. 001023651.
gnu‑213576
Artnak Vinko, Cesta Kozjanskega
odreda 55, Šentjur, osebno izkaznico, št.
000189393. gni‑213388
Bauman Monika, Lancova vas 82,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000890803.
gnz‑213521
Bauman Slava, Lancova vas 82,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001182739.
gnb‑213520
Benda Janez, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000187361.
gnd‑213468
Besednjak Branka, Idrijska cesta
3, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000034420. gni‑213438
Betina Nejc, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001875658.
gnu‑213476
Braučič Štefan, Žabljek 18, Laporje,
osebno
izkaznico,
št.
001257872.
gnt‑213377
Breskvar Janez, Preglov trg 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00234206.
gnl‑213435
Brumen Aleš, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001050461.
gnx‑213473
Bubek Josip, Vinica 51, Vinica, osebno
izkaznico, št. 001747430. gne‑213392
Bukovec Doroteja, Kardeljeva cesta 62,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001149703.
gnb‑213420
Celestina Stanislav, Smrekarjeva ulica
6, Celje, osebno izkaznico, št. 001429972.
gnt‑213452
Cmok Darja, Malgajeva ulica 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 000393530.
gnw‑213449
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Čaušević Mustafa, Cesta Borisa Kidriča
13, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000389870. gno‑213432
Černetič Emil, Vilfanova ulica 19,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000036403. gnb‑213445
Češek Tomi, Podutiška cesta 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000112655.
gnx‑213498
Debeljak Mateja, Ulica pod gozdom 20,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001029689. gnq‑213430
Debeljak Nataša, Ulica Borisa Kalina 21,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001141736.
gnm‑213534
Drenik Justina, Vihre 14, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 000232011.
gnx‑213348
Durič Zoltan, Ciril Metodova ulica 1,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001479737. gnc‑213369
Fonda Gianfranco, Lucija, Čokova ulica
1, Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 001010521. gnd‑213443
Geč Stanislav Sašo, Vinarje 104,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000923914.
gne‑213417
Gerden Danijela Marija, Dobrnič 18,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000108003.
gno‑213257
Globočnik Janez, Voklo 72/c, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000581600. gnh‑213414
Gojković Nemanja, Ulica Gorenjskega
odreda 8, Kranj, osebno izkaznico, št.
001581071. gng‑213415
Golob Branko, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001060278.
gnl‑213485
Golob Stanislav, Selo pri Mirni 6,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000540452.
gny‑213347
Gradišek Matevž, Cesta v Zgorni log 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000731245.
gnt‑213477
Grašič Danilo, Mariborska 13, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 000314814.
gni‑213463
Gričar Angela, Ulica Lili Novy 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000561829.
gnb‑213470
Gril Vlado, Prvomajska ulica 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001226811.
gnn‑213533
Hajšen Jože, Črešnjevec pri Oštrcu 7,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
001485833. gnm‑213359
Halej Aleš, Belšak 5, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 001522550. gnh‑213514
Halilović Sabina, Ulica Mirkota Roglja 4,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000208307.
gnr‑213454
Hiršman Rozalija, Vir, Metelkova ulica 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000545266.
gnc‑213544
Horvat Albin, Ulica Sv. Štefana 1,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001580984. gnk‑213536
Hotko Igor, Cankarjeva ulica 3/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 001278350.
gnl‑213360
Hribar Sara, Mestni trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000311790.
gns‑213478
Hrovat Jože, Brezovi dol 9, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000089056.
gnt‑213427
Hrovat Nikolaj, Hrušica 109, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
001070976.
gnq‑213455

Imeri Elvir, Cesta Františka Foita 6,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001851026.
gnq‑213405
Jagodič Ambrož, Lepa pot 7, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001766271.
gnj‑213387
Jauševac Erika, Pittonijeva 12, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001052831.
gnh‑213364
Jazbec Janez, Ulica Alojza Rabiča 56,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 000216069.
gnv‑213575
Jerkič Marjan, Rutarjeva ulica 4/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001210796.
gnu‑213351
Jesenšek Maruša, Tržaška cesta 316,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001450641.
gne‑213467
Juričič Zoran, Ruške čete 12, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
000140737.
gnz‑213446
Kanoni Zdenka, Vošnjakova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000744875.
gnj‑213487
Kastrevec Ivo, Bajčeva ulica 11, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001251088.
gnr‑213579
Kerševan Nives, Vrtojba, Krožna cesta
31, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000441456. gnt‑213352
Keržan Janez, Trnovska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000968030.
gno‑213557
Kirbiš Matej, Log 25, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 000849968. gnr‑213379
Klavžar
Tomaž,
Predgriže
32/a,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001497177.
gnk‑213411
Klinar Romana, Lahomšek 19, Laško,
osebno izkaznico, št. 901560. gnx‑213298
Kobal Andrej, Goriška cesta 35,
Vipava, osebno izkaznico, št. 001870983.
gnh‑213264
Kocjan Željko, Zdolska cesta 22,
Krško, osebno izkaznico, št. 001553264.
gnk‑213361
Kokol Velko, Ulica 9. maja 2, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
001004995.
gnv‑213425
Kolarič Robert, Nova vas pri Markovcih
95, Markovci, osebno izkaznico, št.
001323668. gnc‑213519
Koprivnjak Jasna, Kidričeva ulica 10,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000723102.
gnh‑213389
Korun Matjaž Aleš, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000783016.
gnv‑213475
Kos Anja, Klavčičeva ulica 11, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000898128.
gng‑213390
Kožel Janez, Kurirčkova ulica 16, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000025822. gnd‑213418
Krebelj Jan, Ulica borcev NOB 9,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000698002. gnc‑213444
Kriter Dado, Dobriša vas 51, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001580883.
gnx‑213398
Kruljac Katarina, Vrhovčeva ulica
10, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001713732. gnq‑213580
Kučko Alojz, Nedelica 115/a, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001538006.
gnj‑213537
Kuder Franc, Vrhe 9, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001575586.
gnn‑213433
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Kuk Nada, Tattenbachova ulica 4,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000022313. gnc‑213394
Kuzmič Štefan, Ulica Staneta Rozmana
4, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001738720. gnz‑213371
Ladinik Rihard, Sv. Anton na Pohorju
99, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001883179. gnu‑213401
Leskovar Dušan, Ulica Metoda Mikuža
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001267896. gnh‑213489
Leskovec Jožef, Obrežje 10, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000478933. gnw‑213399
Lipušček Albin, Cesta Toneta Tomšiča 70,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001847110.
gnt‑213527
Lorber Andreja, Stari Log 70, Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
001921278.
gns‑213378
Majcen David, Polenci 34/a, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
001646491.
gnv‑213525
Mali Nina, Trnovska ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000968040.
gnn‑213558
Marin Loridan, Kampel 1, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000830716. gng‑213440
Marinčič Tina, Osek 109, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001815117.
gnr‑213354
Markič Igor, Dragovica 8, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001842368.
gno‑213532
Marušič Jurij, Kosovelova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001838866.
gno‑213482
Melanšek Andraž, Tribej 5/b, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001816948.
gnf‑213366
Mežek Miroslav, Križe, Snakovška cesta
22, Tržič, osebno izkaznico, št. 000683811.
gnw‑213574
Mišič Čedomira, Terčeva 36, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000796942.
gnf‑213516
Mlinarič Marija, Polenci 34/a, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
000736298.
gnw‑213524
Mravlja Albina, Žaucerjeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001940169.
gnc‑213469
Murić Razija, Celovška cesta 502,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000507072.
gnd‑213493
Muršec Alenka, Pernica 44/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001035232.
gne‑213267
Nikolić Momčilo, Kržišnikova ulica 4,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001862535.
gni‑213488
Notersberg
Melita,
Begunje
na
Gorenjskem 50, Begunje na Gorenjskem,
osebno
izkaznico,
št.
001061571.
gnr‑213429
Obid Jožef, Deskle, Gregorčičeva ulica
18, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000783020. gns‑213353
Odlazek Matjaž, Gimnazijska cestza 15,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001058008.
gnu‑213526
Operčkal Iztok, Voduškova ulica 2,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 000300995.
gnr‑213554
Ošlaj Jožef, Filovci 13/a, Bogojina,
osebno
izkaznico,
št.
000783973.
gny‑213372

Pacek Stojan, Metelkova ulica 7/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000133002.
gnf‑213466
Pavlovčič Petra, Petelinje 42, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000450903.
gnj‑213262
Pečar Venka, Vrzdenec 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001798620.
gnn‑213483
Pečkaj Marko, Hudourniška pot 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001217438.
gnc‑213494
Pečnik Andrej, Pod hribom 63/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001623062.
gnk‑213486
Penca Anton Henrik, Gornja stara vas 12,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001811100.
gnc‑213244
Pernat Anton, Zgornja Nova vas 17,
Šmartno na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001635735. gnu‑213376
Pihler Frančišek, Klanc 24, Celje, osebno
izkaznico, št. 000715604. gnq‑213555
Pirc Dragica, Sadinja vas pri Dvoru 24,
Dvor, osebno izkaznico, št. 001346311.
gns‑213578
Plahuta
Sonja,
Šentrupert
93/e,
Šentrupert, osebno izkaznico, št. 000561852.
gnu‑213301
Povalej Jožica, Zlateče pri Šentjurju 18,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000769043.
gnk‑213386
Prošek Brigita, Krožna pot 62, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001828648.
gnq‑213305
Radkovič Tjaša, Kalce 20/b, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000955677.
gnj‑213362
Rajgelj Peter, Cesta 27. aprila 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001772417.
gnb‑213495
Recek Milan, Sodišinci 45, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001539576. gnx‑213373
Rituper Olga, Gorica 44, Puconci, osebno
izkaznico, št. 000353374. gnd‑213368
Rotovnik Lužnik Polona, Prešernova
ulica 3/c, Slovenj Gradec, osebno izkaznico,
št. 000340052. gnv‑213375
Rožanc Martina, Dergomaška ulica 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001132694.
gne‑213492
Rudolf Anja, Pohorska cesta 53,
Vuzenica, osebno izkaznico, št. 001771994.
gng‑213365
Rupnik Aleksander, Klokočovnik 36,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001078840. gnb‑213395
Saksida Tomi, Vrtojba, Ulica 9. septembra
167, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000555116. gnv‑213350
Sopotnik Štefan, Polšina 11, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001150611.
gnm‑213434
Stražišar Marjetka, Brezovica pri
Borovnici 6, Borovnica, osebno izkaznico,
št. 001540216. gnr‑213404
Šarenac
Branko,
Srednje
19/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001761436.
gnx‑213423
Šarkezi Đem, Trnje 155/a, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001909699. gni‑213538
Šinkovec Veronika, Srednja Kanomlja
34, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
000922715. gnl‑213410
Škodlar Samo, Stanežiče 8/f, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 001064110.
gnr‑213504
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Škufca Zdravko, Podturn pri Dol. Toplicah
61, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001187646. gnt‑213577
Šparemblek Gerhard, Pahorjeva ulica
25, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000313455. gnf‑213441
Štrekelj Janja, Dragovanja vas 1/b,
Dragatuš, osebno izkaznico, št. 001029493.
gnd‑213393
Štrukelj Antonija, Kajuhova ulica 3,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000387458.
gnb‑213545
Tekavec Dajana, Ptujska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001890237.
gny‑213497
Tischler Drago, Thalerjeva ulica 7,
Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001599731. gnp‑213556
Tišler Gal, Počenik 37/a, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 001233223.
gnl‑213385
Tišler Nik, Počenik 37/a, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 001556021.
gnm‑213384
Tišler Vesna, Počenik 37/a, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 001791597.
gnn‑213383
Tošić Špiro, Pot na Fužine 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000535935.
gnw‑213474
Trampuš Peter, Pipanova pot 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000564248.
gnk‑213461
Trupi Alja, Šentrupert 93/e, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
001914512.
gnw‑213299
Trupi Tina, Šentrupert 93/e, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
000913246.
gnv‑213300
Vaupotič Matjaž, Cesta Cirila Tavčarja
3/b, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000189417. gns‑213453
Veber Ana, Škapinova ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 000967183.
gnv‑213450
Vernik Stanislav, Archinetova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001592248.
gnm‑213484
Vinko Tadeja, Mlajtinci 10/e, Martjanci,
osebno
izkaznico,
št.
001386464.
gnb‑213370
Virant Tjaša, Tržaška cesta 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000243480.
gny‑213472
Vodušek Marija, Ločki Vrh 26, Sv.trojica
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000604939. gnx‑213248
Vračević Dejan, Hrvatini 215, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 000881944.
gnh‑213439
Vrečko Andrej, Zadobrova 21, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000409230.
gnu‑213451
Vrhunc Viljem, Alpska cesta 59,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001599894.
gnp‑213431
Weber Mojca, Kalinova ulica 17,
Ig, osebno izkaznico, št. 001836840.
gng‑213490
Wollrab Mark, Zgornje Rute 104, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 000216915.
gnp‑213456
Zajšek Boštjan, Ptujska Gora 1/a, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 000410226.
gnx‑213523
Zalaznik Štefan, Saškova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000400719.
gnl‑213460
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Zupančič Pavla, Zagrebška ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000484370.
gnz‑213496
Žel Peter, Keleminova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001941139.
gnc‑213419

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adlešič Uroš, Sečje selo 28, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11505, izdala UE Črnomelj. gnc‑213344
Antonić Matej, Andrenci 40, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001513482, izdala UE Lenart.
gni‑213367
Avbelj Blaž, Štefanova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2144727, reg. št. 234248, izdala UE
Ljubljana. gny‑213297
Bajc Vesna, Na Podulce 10/a, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16778, izdala UE Krško. gnt‑213252
Banfi Denis, Kupšinci 11, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1403225, izdala UE Murska Sobota.
gnw‑213249
Barbarič
Drago,
Sebeborci
53,
Martjanci,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 1839471,
izdala UE Murska Sobota. gnv‑213250
Benda Janez, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1820487, reg. št. 260791, izdala UE
Ljubljana. gnb‑213570
Binter Čadež Katra, Slovenska cesta
55/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2030578, reg. št. 174326, izdala
UE Ljubljana. gnq‑213280
Bogataj Milena, Rakovnik 98, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1947404, reg. št. 100444, izdala UE
Ljubljana. gnp‑213281
Brataševec Nina, Idrijska cesta 33,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1785402, reg. št. 18242, izdala UE
Ajdovščina. gnj‑213437
Breščak Jernej, Vorančeva ulica 11,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 993966, izdala UE Novo mesto.
gnn‑213583
Brumen Aleš, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433882, reg. št. 190917, izdala UE
Ljubljana. gny‑213572
Čargo Mojca, Cesta ob Soči 12, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1496636, reg. št. 46487, izdala UE Nova
Gorica. gnn‑213333
Ćerketa Igor, Fužinska ulica 1, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2199765, izdala UE Tržič. gne‑213442
Ćosić Azemina, Zvezda 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1595315, reg. št. 214024, izdala UE
Ljubljana. gnk‑213236
Debeljak Nataša, Ulica Borisa Kalina
21, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001082882, izdala UE Nova Gorica.
gns‑213528
Divjak Zalokar Luka, Na Dorcu 17,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 20014, izdala UE Krško.
gnu‑213251
Draganović Vesna, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1822964, reg. št. 234508, izdala UE
Ljubljana. gnc‑213569
Dujmovič Irena, Kosovelova ulica 36,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 00030042, izdala UE Izola.
gnl‑213535
Đorđić Dragana, Ulica Hermana
Potočnika 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2231269, reg. št. 278042,
izdala UE Ljubljana. gnf‑213291
Flajs Primož, Podgorje 25/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1583718, reg. št. 22815, izdala UE Kamnik.
gni‑213542
Flis Anton, Hramše 15, Dobrna, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1400677,
izdala UE Žalec. gni‑213338
Fortič Matjaž, Goriška ulica 63,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2112288, reg. št. 30482, izdala UE
Ljubljana. gnr‑213279
Gak Slavko, Ulica bratov Učakar 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 323631, reg. št. 32375, izdala UE
Ljubljana. gnm‑213559
Galjot Boštjan, Zgornji Brnik 57, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1167547, reg. št. 41419, izdala
UE Kranj. gnh‑213239
Gašperlin Primož, Dragočajna 2/a,
Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001504723, reg. št. 214312, izdala UE
Ljubljana. gnn‑213458
Gigović Goran, Kajuhovo naselje 36,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2069916, reg. št. 9084, izdala UE
Kočevje. gny‑213247
Gojkovič Nemanja, Ul. Gorenjskega
odreda 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1720827, reg. št.
57854, izdala UE Kranj. gnr‑213229
Gornik Luka, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489839, reg. št. 244779, izdala UE
Ljubljana. gnt‑213277
Grabar Boris, Kicar 95, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 451146, izdala
UE Ptuj. gnt‑213227
Grmek Peter, Cesta Goriške fronte 28,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001430049, izdala UE Nova
Gorica. gnp‑213531
Hočevar Marjetka, Skrovnik 10, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGFH, št. S 2012049, reg. št. 12504, izdala
UE Sevnica. gnb‑213245
Horvat Anton, Ašpkerčeva ulica 25,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2147992, reg. št. 29791, izdala UE
Domžale. gnc‑213269
Horvat Špela, Levčeva ulica 17,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2206218, reg. št. 42823, izdala UE
Domžale. gnb‑213270
Hrovat Jože, Brezovi dol 9, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
415502, izdala UE Grosuplje. gnu‑213426
Hudina Timotej, Ulica v Kokovšek 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1920482, reg. št. 264925, izdala UE
Ljubljana. gnz‑213296
Hvala Barbara, Stantetova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1443938, reg. št. 118442, izdala UE
Maribor. gnk‑213286
Janc Ana, Lešnica 16/a, Otočec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1697730, reg. št.
28685, izdala UE Novo mesto. gne‑213242

Jovan Vladimir, Pot čez gmajno 98/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1797516, reg. št. 35984, izdala UE
Ljubljana. gng‑213565
Jović Ivan, Ulica bratov Babnik 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1613729, reg. št. 257083, izdala UE
Ljubljana. gnx‑213273
Juričič Zoran, Ruške čete 12, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001282623, reg. št. 8652, izdala UE Ruše.
gny‑213447
Jurjavčič Andrej, Arkova ulica 12,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001887468, izdala UE Idrija. gni‑213413
Kaliope Snežana, Ulica talcev 26, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2131434, reg. št. 14023,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnf‑213266
Kerić Kemal, Cesta Cirila Tavčarja
3/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1788358, izdala UE Jesenice.
gnl‑213260
Klavs Betka, Adamičeva cesta 1/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1901757, izdala UE Grosuplje.
gns‑213428
Klemenčič Karl, Pod Lazami 38,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1985890, reg. št. 38864,
izdala UE Nova Gorica. gnt‑213327
Kleva Jasna, Rojčeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2090329, reg. št. 268361, izdala UE
Ljubljana. gni‑213288
Kobal Andrej, Goriška cesta 35, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 2165329, reg. št. 15897, izdala UE
Ajdovščina. gni‑213263
Kocjanc Peter, Ljubija 4, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F.G.H, št. S
2076441, izdala UE Mozirje. gnk‑213261
Kodrič Branimir, Zabovci 43/b, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1635376, izdala UE Ptuj. gnw‑213328
Kolarič Marko, Westrova ulica 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 587945, reg. št. 32030, izdala UE Novo
mesto. gnk‑213586
Korun Matjaž, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145189, reg. št. 14439, izdala UE
Ljubljana. gni‑213567
Kosi Janko, Precetinci 27, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1063217, reg. št. 11066, izdala UE Ljutomer.
gnp‑213256
Kosič Jernej, Gregorčičeva ulica 15/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001385212, izdala UE Nova Gorica.
gno‑213407
Kozlovič Romeo, Škocjan 55, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SI 58410, izdala UE Koper. gnu‑213326
Kožel Janez, Kurirčkova ulica 16, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEDFH, št. S 439134, izdala UE Maribor.
gnv‑213550
Kristan Karmen Polonca, Kutarova ulica
31, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001932972, izdala UE
Kranj. gnn‑213408
Krk Ljubo, Koroška cesta 18, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001¸882416, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnq‑213355
Kruljac Katarina, Vrhovčeva ulica 10,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 1361301, izdala UE Novo mesto.
gnj‑213587
Kuhar Dejan, Medvedova cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2096267, reg. št. 268712, izdala UE
Ljubljana. gnb‑213295
Lazarini Evgenija Marjeta, Lavričeva
ulica 4/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1594349, reg. št. 254070, izdala
UE Ljubljana. gnf‑213416
Leban Borut, Prvačina 121/b, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001899183, izdala UE Nova Gorica.
gnq‑213530
Lestan Darko, Stjenkova ulica 31,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2010218, reg. št. 23245,
izdala UE Nova Gorica. gnj‑213562
Markič Igor, Dragovica 8, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 002170867, izdala UE Nova Gorica.
gnr‑213529
Mataj Aleš, Vrtnarska ulica 4, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1187853, reg. št. 35860, izdala UE Murska
Sobota. gnv‑213275
Maver Helena, Zavrti 39, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1633691, reg. št. 17090, izdala UE Domžale.
gnw‑213274
Mekinc Karmen, Kamno 32, Kobarid,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001669052, izdala UE Tolmin. gnf‑213541
Mežek Miroslav, Snakovška cesta 22,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 10957, reg. št. 7085, izdala UE Tržič.
gnp‑213356
Mitrič Mitja, Marija Reka 83, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,Be,C,CE,G,H,
št. S 1411275, izdala UE Žalec.
gnm‑213334
Morojna Silvij, Košaki, Leona Zalaznika
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1850481, reg. št. 106735,
izdala UE Maribor. gnu‑213551
Mrčinko Borut, Sedlašek 55/a, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1518356, izdala UE Ptuj. gns‑213228
Novak Primož, Podreber 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1825883, reg. št. 195491, izdala UE
Ljubljana. gnm‑213284
Odar Marjan, Staretova 45, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
726311, reg. št. 29542, izdala UE Kranj.
gnp‑213231
Pacek Stojan, Metelkova ulica 7/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1996749, reg. št. 66857, izdala UE
Ljubljana. gnh‑213564
Pangrčič Jernej, Gubčeva 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, reg. št. 9578, izdala UE
Brežice. gni‑213238
Pečkaj Marko, Hudourniška pot 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1829671, reg. št. 156036, izdala UE
Ljubljana. gns‑213278
Pestotnik Barbara, Mačkovec pri Dvoru
15/a, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1415839, reg. št. 245, izdala UE Novo
mesto. gnh‑213243
Pinterič Ana, Grič 11, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št. S
2124176, reg. št. 4413, izdala UE Sevnica.
gnz‑213546
Pirc Saša, Ljubljanska cesta 9/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1490337, reg. št. 209154, izdala UE
Ljubljana. gnq‑213409

Podrekar Matjaž, Selca 90, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1318012, izdala UE Škofja Loka.
gnp‑213381
Preac Justina, Ob studenčnici 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SS
466234, izdala UE Ptuj. gnr‑213254
Prenar Janez, Krtina 48/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
4484, reg. št. 10839, izdala UE Domžale.
gnd‑213268
Primožič Simona, Vodnikova ulica 14,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001496210, izdala UE Idrija. gnj‑213412
Pucelj Danijela, Grablovičeva ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2085882, reg. št. 66315, izdala UE
Ljubljana. gnl‑213560
Rojc Marjan, Dolinska cesta 3, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1015328, izdala UE Sežana. gnv‑213325
Rotovnik Lužnik Polona, Prešernova ulica
3/c, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 000311924, izdala UE
Slovenj Gradec. gnw‑213374
Rožanc Martina, Dergomaška ulica 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1216489, reg. št. 151111, izdala UE
Ljubljana. gno‑213282
Rusjan Gregor, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2089952, reg. št. 267982, izdala UE
Ljubljana. gnj‑213287
Rutar Sandi, Na hribih 6, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1669149, izdala
UE Tolmin. gns‑213253
Sajovic Liljana, Zvodno 20/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 833905,
reg. št. 29328. gnh‑213339
Satler Miran, Logarovci 41, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1584996, reg. št. 5723, izdala UE Ljutomer.
gnq‑213255
Senekovič Ludvik, Dravski Dvor, Cesta v
Hotinje 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000673069, izdala UE Maribor.
gnt‑213552
Sodec Miha, Škrilje 131, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1868386, reg. št. 161179, izdala UE
Ljubljana. gnc‑213294
Sopotnik Štefan, Polšina 11, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001819290,
reg. št. 5445, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnk‑213436
Stanek Vesna, Potočnikova ulica 16,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1632847, reg. št. 32368, izdala UE
Domžale. gnz‑213271
Stefanovski Vladimir, Cesta Cirila
Tavčarja 10, Jesenice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2039086, izdala UE Jesenice.
gnn‑213258
Stražišar Marjetka, Brezovica pri
Borovnici 6, Borovnica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1913506, izdala UE Vrhnika.
gnc‑213573
Šarenac Branko, Srednje 19/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001534572, reg. št. 91873, izdala UE
Maribor. gns‑213553
Škof Jožefa, Podutiška cesta 156,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1614398, reg. št. 38897, izdala UE
Ljubljana. gnd‑213568
Šmigl Matjaž, Turjaško naselje 6,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1066951, reg. št. 8040, izdala UE
Kočevje. gny‑213547
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Štraus Maksim, Virštanj 3, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1884237, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw‑213549
Testen Gregor, Čargova ulica 11, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE, C,CE,G,H,
št. S 002167071, izdala UE Nova Gorica.
gnp‑213406
Tolar Damjan, Praprotno 20, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001997422, izdala UE Škofja Loka.
gno‑213382
Tošić Špiro, Pot na Fužine 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1779968, reg. št. 79723, izdala UE
Ljubljana. gnf‑213566
Trkaj Mojca, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3015832, reg. št. 278896, izdala UE
Ljubljana. gne‑213292
Turk Bojan, Rojčeva ulica 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2229284, reg. št. 278552, izdala UE
Ljubljana. gnx‑213598
Učakar Boris, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1613297, reg. št. 254922, izdala UE
Ljubljana. gnh‑213289
Uranjek
Nika,
Planinska
cesta
19/a, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2012122, reg. št. 14129,
izdala UE Sevnica. gnz‑213246
Urbančič Aleš, Videm 10/c, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1867179, reg. št. 190262, izdala UE
Ljubljana. gni‑213563
Useničnik Jana, Iška 167, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1214539, reg. št.
221807, izdala UE Ljubljana. gng‑213240
Vaupotič Matjaž, Cesta Cirila Tavčarja
3/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 385902, izdala UE Jesenice.
gnq‑213259
Voroš Peter, Ižanska cesta 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1609076, reg. št. 224284, izdala UE
Ljubljana. gnz‑213571
Vuković Milan, Vojkova cesta 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243668, reg. št. 196729, izdala UE
Ljubljana. gnr‑213283
Zajc Vesna, Liparjeva 26, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1860042, reg. št. 27165, izdala UE Domžale.
gnd‑213293
Zakojč Aleksandra, Lendavska ulica 4,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1897005, reg. št. 42645, izdala
UE Murska Sobota. gnk‑213561
Zalaznik Štefan, Saškova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000100014, reg. št. 41983, izdala UE
Ljubljana. gnm‑213459
Zupanec Andreja, Potoče 16/a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1640745, reg. št. 57155, izdala UE
Kranj. gnf‑213241
Žagar Tomaž, Beblerjev trg 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1597249, reg. št. 256386, izdala UE
Ljubljana. gng‑213290

Zavarovalne police preklicujejo
Bajuk Branko, Radovica 1/a, Metlika,
zavarovalno polico, št. 393425, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu‑213501
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Berginc Urška, Drska 44, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 213033, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gno‑213507
Jovič Zoran, Savska c.56, Kranj,
zavarovalno polico, št. 309771, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnp‑213331
Kuhar Rezka, Luže 58, Visoko,
zavarovalno polico, št. 331166, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gno‑213332
Seršen Damjan, Dvorje 77/a, Cerklje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 307454,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnh‑213589
Škerjanc Srečko, Šenturska gora 1,
Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 951198, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnw‑213499
Štefanič Zdravko, Vinica 72, Vinica,
zavarovalno polico, št. 0231233, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv‑213500
Štigl Peter, Veliko širje 25/a, Zidani Most,
zavarovalno polico, št. 1022960, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw‑213324
Vene Anton, Dolenje Skopice 29,
Krška vas, zavarovalno polico, št. 292704.
gnv‑213225
Zvonar Samo, Maroltova ulica 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 316213,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw‑213599

Spričevala preklicujejo
Adrović Darja, Jelovškova ulica 10,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1982, izdano na ime Turina Darja.
gni‑213513
Avcin Iris, Mladinska 8, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
SEDŠ Koper – ekonomski tehnik, izdano
leta 1999. gne‑213317
Bečaj Rozalija, Liparjeva 41, Mengeš,
spričevalo 3.letnika Gimnazije pedagoške
smeri v Ljubljani, izdano leta 1976, izdano
na ime Verbič Rozalija. gni‑213363
Cizelj Alja, Ulica Iga Grudna 9, Ljubljana,
diplomo Pravne fakulteta v Ljubljani, izdana
leta 1992. gnd‑213518
Cunder Gabrijela, Jarše 24, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1990. gns‑213303
Čamernik Žiga, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, indeks, št. 61020040, izdala ISH
v Ljubljani. gnb‑213595
Dabernig Majda, Črna vas 135, Ljubljana,
zaključno spričevalo Živilske šole v Mariboru
– slaščičarka, izdano leta 1969, na ime Melik
Majda. gni‑213588
Grazer Helga, Kavče 267b, Velenje,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za trgovinsko dejavnost v Celju, izdano leta
1981, 1982 in 1983, izdano na ime Bunderla
Helga. gnn‑213337
Hudej Marija, Lepa njiva 18, Mozirje,
spričevalo o končani OŠ Mozirje, izdano
leta 1984, izdano na ime Zidarn Marija.
gnl‑213235
Hudorovac Diana, Kanižarica 52,
Črnomelj, spričevalo 5. razreda OŠ Loka
Črnomelj, izdano leta 2002. gnf‑213316
Iaria Nevenka, Prekomorskih brigad 14,
Tolmin, spričevalo 1. letnika Gostinske šole
– smer kuhar, izdano leta 1981, izdano na
ime Kišiček Zdenko, Ničile 62/c Koprivnica.
gnu‑213226
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Kobal Branko, Reška cesta 60, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za trgovinsko dejavnost Celje – komercialni
tehnik, izdano leta 1986. gnq‑213330
Krastič Marjeta, IX korpus 30, Izola
– Isola, diplomo Visoke šole za zdravstvo
– fizioterapija v Ljubljani, št. 840, izdana leta
1983. gnq‑213230
Kuhar Darko, Ložnica 15, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Velenje – tehnične in
družboslovne usmeritve – strojnik, izdano
leta 1990. gnh‑213539
Leiler Gregor, Tovarniška ulica 9, Izola
– Isola, obvestilo o uspehu pri maturi
italijanske gimnazije A. Sema Piran, izdano
leta 1996. gnp‑213506
Lupša Brigita, Čadovlje pri Tržiču 7,
Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole in Gimnazije Ljubljana, št.
284, izdano leta 1997. gnz‑213596
Lupša Brigita, Čadovlje pri Tržiču
7, Tržič, potrdilo o uspešno končanem
izpopolnjevanju Srednje zdravstvene šole
v Celju, št. 636 – maser, izdano leta 1998.
gnd‑213597
Magdič Edita, Sostrska cesta 25,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Ljubljana –
kozmetik, izdano leta 1982, izdano na ime
Alič Edita. gnd‑213522
Mahne Melita, Kvedrova 5, Koper –
Capodistria, spričevalo Srednje trgovske
šole, izdano leta 1997. gnr‑213329
Marovt Davor, Dravinjska ul. 46,
Poljčane, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1992. gnp‑213310
Mlakar Milena, Popovci 8, Ptujska Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole v Mariboru, izdano leta 1984.
gnt‑213502
Oprešnik Andrej, Graščinska cesta 28,
Prebold, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole Celje,
izdano leta 2003. gns‑213503
Poje Dejan, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gns‑213403
Ravbar Katja, Na Lazu 23, Novo mesto,
diplomo I-ZV-359, izdana 23. 6. 1989.
gny‑213322
Ravnikar Janez, Hrib 18, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani – smer
elektrikar motornih vozil, izdano leta 1998.
gnf‑213591
Selman Lea, Babiči 18, Marezige,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomsko
poslovne šole Koper. gnd‑213318
Slemenšek Marjana, Tržaška ulica 27,
Celje, diplomo št. 1553/155, izdana leta
1985. gnz‑213346
Stipanovič Lilijana, Novo naselje 7,
Bistrica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra tiska in papirja,
izdano leta 1981, izdano na ime Perko
Lilijana. gnm‑213509
Štefelin Valerija, Zagoriška cesta 20,
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za prodajalce, št. 2/36, izdano leta 1973.
gnj‑213312
Tomšič Niko, Črmošnjice 34, Novo mesto,
spričevalo trgovskega poslovodja Srednje
ekonomske, naravoslovne, matematične in
pedagoško družboslovne šole Brežice, št.
437, izdano leta 1990. gni‑213313

Toš Marija, Hajdoše 8/d, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC za
blagovni promet, št. 30/f, izdano leta 1975.
gnf‑213320
Urbančič Marijka, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1969, izdano na ime Bassin Marijka.
gnm‑213309
Vidic Radivoj, Strossmayerjeva ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Strenje
gradbene šole v Ljubljani. gng‑213265
Vutkovič Matej, Polje 28, Zagorje ob Savi,
spričevalo od 1 do 4.letnika Srednje tehniške
in poklicne šole Trbovlje. gng‑213515
Zemljak Drago, Cven 11, Ljutomer,
maturitetno spričevalo SKŠ Rakičan, izdano
leta 1974. gnq‑213505
Zupanec Andreja, Potoče 16/a, Preddvor,
indeks, št. 18030319, izdala FF v Ljubljani.
gne‑213342

Ostale listine preklicujejo
Anžel Metka, Nadgoriška cesta 71,
Ljubljana, polico dodatnega prostovoljnega
pokojninskega zavarovanja št. 001001221,
izdala
Pokojninska
družba
A,d.d.
gnt‑213302
BOPA-CAR d.o.o., Ipavčeva 10, Brežice,
dovolilnice, št. 0003922-191/11-Hrvaška za
leto 2005. gnl‑213335
Chytilova Šarka, Partizanska cesta 86,
Sežana, delovno knjižico. gnn‑213508
DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper
– Capodistria, dovolilnico (HR), št. 0003547
za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu. gnl‑213510
Glavač Mitja, Bogojina 20, Bogojina,
vozno karto, št. 697. gnc‑213319
Izda Valentin, Justinova ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj‑213237
Jager Edvard, Resnik 35, Zreče, delovno
knjižico. gnn‑213233
Janis d.o.o., Slokanova 12, Maribor,
izvod licence evropske gospodarske
skupnosti za vozilo VW Caddy 1,9SD, reg.
št. MB 67-66D, izdane s strani Gospodarske
zbornice Slovenije. gnk‑213336
Jejčić Božan, Hruševica 8, Štanjel,
delovno knjižico, št. 3206, izdala UE Sežana,
leta 1966. gng‑213315
Kačič Mihael, Goriška ulica 69, Ljubljana,
zeleno karto št. 1139933. gnc‑213594
KATERN d.o.o., Planina 198, Pla
nina, izvod licence skupnosti, št. GE
001918/04243 za vozilo z reg. št. PO
D2-411. gny‑213397
Koren Franci, Veliki Kamen 66,
Koprivnica, delovno knjižico, reg. št. 23239,
izdala UE Krško. gng‑213340
Koščak Kagi Lučka, Plešivica pri Žalni 3,
Grosuplje, delovno knjižico, izdana na ime
Koščak Weingerl Lučka. gnd‑213543
Kozinc Robert, Naselje heroja Maroka 23,
Sevnica, preizkus strokovne usposobljenosti
za pridobiotev licene, št. 617805, izdalo
Ministrstvo za promet, dne 28. 7. 2004.
gnv‑213304
Krajnc Robert, Kardeljev trg 9, Velenje,
izvod licence skupnosti, št. 10452 za vozilo
Iveco ML 75E 17, z reg. št. CE V6-121,
izdan 9. 9. 2004 pri Obrtni zbornici Slovenije.
gng‑213540
Krmelj Andrej, Želimlje 62, Škofljica,
delovno knjižico. gnj‑213512
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Maksimović Maja, Polje, Cesta XII/8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu‑213276
Mandušić Darja, Pot na Rakovo
Jelšo 175, Ljubljana, delovno knjižico.
gnp‑213306
Marald – Marsel d.o.o., Hmelina 4,
Radlje ob Dravi, certifikat licence, št.
GE001334/03849 za prevoz blaga, ki ga
je izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gnd‑213593
Mramor Nejc, Slivice 20/c, Rakek, vozno
karto, št. 0501812, izdal Avrigo d.d. Nova
Gorica. gnk‑213311
Oštir Stanko s.p., Izvir 8, Cerklje ob
Krki, izvod nacionalne licence za vozila
KK 37-87J,KK A6-380 in KK S9-250.
gnf‑213341

Št.

Pavlin Nina, Sela pri Dolenskih Toplicah
45, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
27004346, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gno‑213307
Prevozništvo Kovač Renato s.p., Velika
čolnarska 7, Ljubljana, izvod licence, št. 9700
za vozilo Zastava 35.8 Rival, reg. št. LJ S9-48F
z veljavnostjo do 24. 11. 2005. gnd‑213343
Ranc Darinka, Kotlje 4, Kotlje, delovno
knjižico. gnh‑213314
Redžić Mirsada, Šutna 18, Kamnik,
vozno karto, št. 560011, izdal Kam Bus
Kamnik. gne‑213592
Rostan Vedran, Liminjan 27/a, Portorož
– Portorose, delovno knjižico. gno‑213232
Sindikat Ministrstva za obrambo, Dalmatinova 4, Ljubljana, članske izkaznice od
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številke 00001 do vključno št. 05000, izdane v
letih 1994 do vključno leta 2003. gny‑213272
TOPP D.O.O., Šentvid pri Stični 152,
Šentvid pri Stični, hrvaško dovolilnico,
oznaka 191/11, št. 0003770. gnk‑213511
Toš Marija, Hajdoše 8/d, Hajdina, delovno
knjižico. gnz‑213321
Urbanija Jure, Medijske toplice 10,
Izlake, študentsko izkaznico, št. 21041515,
izdala FDV v Ljubljani. gng‑213590
VETO, Brnčičeva 25, Ljubljana-Črnuče,
licenco, št. 2002294 za tovorno vozilo
M.A.N., reg. št. LJ X2-93Hš. gnm‑213234
Zajc Zvonko, Škocjan 22, Turjak,
službeno izkaznico, št. 003559, izdana
dne 22. 9. 2004 pri Ministrstvu za notranje
zadeve v Ljubljani. gnl‑213285
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REFORMA DRUŽINSKEGA PRAVA
Predlog novih predpisov s komentarjem
Avtorji:

Redaktor:

Z ALOŽBA

Karel Zupančič, Barbara Novak, Viktorija Žnidaršič Skubic,
Mateja Končina-Peternel

Karel Zupančič
Zakon o zakonski zvezi velja v Sloveniji že skoraj 20 let. Pripravo nove zakonske ureditve na celotnem
področju družinskega prava je pristojno ministrstvo napovedalo že pred časom. Predlog priprave
novih družinskih predpisov je bil zaupan Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti. Zahteven
projekt je vodil vodilni slovenski profesor in strokovnjak za družinsko pravo dr. Karel Zupančič.
Kakšni so predlogi in kaj ponuja slovenska pravna misel kot novo ureditev za zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnost, za starševsko skrb, za koristi otroka in druga pomembna vprašanja, ki sodijo
na področje družinskega prava?
Odgovore na ta in podobna vprašanja nam ponuja nova knjiga v Zbirki predpisov z naslovom Reforma družinskega prava (predlog novih predpisov s komentarjem). Knjiga bo zanimiva tako za kreatorje novih predpisov kot študente in za vrsto strokovnjakov z različnih področij, ki se pri svojem
delu srečujejo z urejanjem odnosov v družini in med družino ter širšo skupnostjo. Knjiga ponuja
tudi primerjalnopravni pregled ureditve družinskega prava v posameznih državah: v Nemčiji, na
Švedskem, v Veliki Britaniji in nekaterih drugih evropskih državah.
Izziv za razpravo pa ponuja tudi sama zasnova zakona, saj bo vseboval tako pravila o sklenitvi zakonske zveze in njeni razvezi kot tudi posvojitev, rejništvo in skrbništvo.
– 261421 broširana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
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www.uradni-list.si
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