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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Ob-3150/06
Popravek
Pri predhodnem razpisu za izgradnjo telovadnice in športnega igrišča pri OŠ Poljane, objavljenem v Ur. l. RS, št. 9 z dne
27. 1. 2006, Ob-1624/06, se popravi točka
II.5), ki se glasi:
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
250–300 mio SIT.
Občina Gorenja vas – Poljane

Storitve
Ob-3112/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktne točke: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktne
točke: mag. Darja Ferlinc, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževanje vozil.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: 01.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: območje
celotne Republike Slovenije.
Šifra: NUTS SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: vzdrževanje vozil
– avtomehanična, avtokleparska in avtoličarska dela.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: vzdrževanje vozil Renault.
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil Renault
po lokacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje 659
osebnih in dostavnih vozil.

10. 2. 2006

4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 2. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila).
Sklop št. 2: vzdrževanje vozil Fiat.
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil Fiat po
lokacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje 189
vozil znamke Fiat.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 2. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila).
Sklop št. 3: vzdrževanje vozil Iveco.
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil Iveco
po lokacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 50110000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 2. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila).
Sklop št. 4: vzdrževanje vozil Mercedes
Benz.
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil Mercedes Benz po lokacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 50110000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 2. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila).
Sklop št. 5: vzdrževanje vozil MAN.
1) Kratek opis: vzdrževanje vozil MAN
po lokacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 50110000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje: 10. 2. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila).
II.4) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet: 50110000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 10. 2. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
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Javni razpisi
Blago
Ob-2964/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Naročnik Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, obvešča vse, ki so ali bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo za javni razpis medicinski
material po sklopih (objavljen v Ur. l. RS,
št. 120-121, Ob-36823/05, z dne 30. 12.
2005), da je novi rok za dvig razpisne dokumentacije in predložitev prijav 17. 2. 2006
do 12. ure. Vsi roki, vezani na razpisno
dokumentacijo in predložitev dokazil, se
spremenijo za 10 dni. Javnega odpiranja
prijav ne bo.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 0/209

Ob-3151/06
Popravek
V javnem razpisu »Javno naročilo za
izbiro dobavitelja za nabavo reševalnega
vozila z medicinsko opremo«, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2155/06, se spremeni naslednja točka,
tako, da se pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 3. 2006.
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.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 8/06
Ob-2617/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Tadej Gale, Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-22-10, faks 01/434-35-64, elektronska pošta: info@parkirisca-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.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročilo dobave in tiskanja 1.600.000
kom. listkov za označevanje parkiranja
v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.600.000 kom. listkov za označevanje parkiranja v Ljubljani.
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
v višini 5% ponudbene vrednosti in
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev, ki jih določa
42. člen ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpolnjevanje pogojev, ki jih določa 42.
člen ZJN-1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 50%,
2. reference – 30%,
3. rok izvršitve delne dobave – 10%,
4. rok plačila – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 703/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 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: 13. 3.
2006 ob 13.30; Parkirišča javno podjetje
d.o.o., Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, I.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 1. 2006.
Parkirišča javno podjetje d.o.o.
Št. 1/9/06
Ob-2738/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne za-
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deve: Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-62-09, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo: Irena Mihelič, univ.
dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-94, faks 02/228-65-89,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktni osebi: Služba za
javna naročila in nabavo: Marija Horvat,
Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/228-63-61, 02/228-62-29,
faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni
osebi: Služba za javna naročila in nabavo:
Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1-B/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin –
120.000 litrov,
98 oktanski neosvinčen bencin – 3.000
litrov,
plinsko olje D-2 – 20.000 litrov;
II. kurilno olje ekstra lahko – 60.000
litrov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklop I.: vse bencinske črpalke ponudnika v mreži,
– sklop II.: lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin,
98 oktanski neosvinčen bencin,
plinsko olje D-2.
3) Obseg ali količina:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin –
120.000 litrov,
98 oktanski neosvinčen bencin – 3.000
litrov,
plinsko olje D-2 – 20.000 litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2006.
Sklop št. 2
2) Kratek opis:
II. kurilno olje ekstra lahko.
3) Obseg ali količina:
II. kurilno olje ekstra lahko – 60.000
litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2006.
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: kot
II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
31. 3. 2007.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Kolikor pogodbena vrednost
ne bo presegala zneska določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS, naročnik ne bo zahteval bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
naveden rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji;
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden 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;
5. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih pred pričetkom naročila ni bila vložena
pravnomočna obtožnica in ni bila izdana
obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudba,
2. podatki o ponudniku,
3. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
4. izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov,
5. izjava ponudnika o nepovezanosti,
6. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika,
7. pogodba,
8. predračun z navodili za izpolnitev,
9. strokovna priporočila (reference),
10. izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
11. izjava ponudnik o pokritosti z bencinskimi črpalkami,
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12. izjava ponudnika o kvaliteti blaga,
13. izjava ponudnika o dobavi blaga,
14. izjava ponudnika o redni dostavi cenikov,
15. izjava ponudnika o drugih pogojih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
Sklop I.:
1. cena – 85%,
2. plačilni pogoji – 10%,
3. pokritost z bencinskimi črpalkami –
5%;
Sklop II.:
1. cena – 95%,
2. plačilni pogoji – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 3. 2006.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun naročnika pri OE UJP Slov. Bistrica,
št. 01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
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: do 10. 6. 2006 ali 3 mesece 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: 10. 3. 2006
ob 10. uri; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Služba za javna naročila in nabavo,
Ulica talcev 9, pritličje, soba 102, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-2742/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 50/2006-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano:
– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesni izdelki,

– mleko in mlečni izdelki,
– ostali prehrambeni artikli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252
Dornava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 5. 2006, konec 30. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vred
nosti za katero se prijavlja na razpis in izjava
banke, da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni od dobave blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON1 in BON2 ali druge
identične dokumente.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne in druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON2
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
organ ali drugi identični dokument.
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: 50/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati
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na podlagi predloženega potrdila (lahko po
faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT
na podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01100-6030300204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2006
ob 11. uri; Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-2743/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 52/2006-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sadje in zelenjava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252
Dornava.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2006, konec 30. 4.
2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni od dobave blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
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– 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,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON1 in BON2 ali druge
identične dokumente.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON2
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki j ih potrdi pristojni davčni
organ ali drugi identični dokument.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 52/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati
na podlagi predloženega potrdila (lahko po
faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT
na podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01100-60303204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 17. 3. 2006.
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: 14. 3. 2006
ob 11 uri; Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-2777/06
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.
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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 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: 31/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materialov za obnovo talnih obeležb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.31.10.00-7, dodatni predmeti:
28.81.35.10-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
barve, redčila in steklenih kroglic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3,060.000 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.3.2) 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: 31/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 6.000 SIT.

Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Plačilo mora biti predhodno izvedeno na
transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št.
06000-0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 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: 14. 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: 31. 1. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 116
Ob-2790/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica Golnik-KOPA, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, tel. 04/256-94-41, faks 04/256-94-42,
elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: omejeni – sukcesivna dobava medicinskega potrošnega materiala po sklopih.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1 JN/2006 MPM.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava medicinskega potrošnega materiala po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KOPA Golnik, Golnik 36,
4204 Golnik – lekarna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija, če bo vrednost ponudbe presegla 30,000.000 SIT, za nižje vrednosti pa
bianco menice z izjavo za izpolnitev in vnovčenje (navedeno v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
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,
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu in predpisi države kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati,
6. vse ostalo kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1in BON 2 obrazec oziroma za
fizične osebe napoved za odmero davka od
dohodkov za preteklo leto, potrjeno s strani
pristojne davčne uprave in podatke bank
kjer ima ponudnik odprte poslovne račune
o solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev, ter o stanju blokad računa v zadnjih 6
mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da se zavezuje, da bo dobavljeno blago označeno z oznako CE in da imajo certifikat CE in bo blago ustrezalo standardom in
atestom, ki so obvezni za tako vrsto blaga
v EU,
2. da se zavezuje zagotavljati celoten
spekter naročenega blaga in, da bo pravočasno dopolnjeval blago po obvestilu naročnika, najkasneje pa v 48 urah,
3. sukcesivne dostave blaga se dostavljajo franco KOPA Golnik – lekarna, razloženo,
4. da se zavezuje, da eventualna sprememba kataloških številk ponujenega blaga
ne bo vplivala na čas dobave,
5. da se zavezuje, da bo vse blago, ki ga
naročnik ne bo porabil ali bo rok uporabe
krajši od 6 mesecev, na lastne stroške odpeljal iz skladišča,
6. da se zavezuje, da bo za ponujene artikle dostavil referenčne objave iz strokovne
literature,
7. da se zavezuje, da bo na zahtevo
naročnika predložil vzorce blaga, da jih ta
preskusi,
8. da zagotavlja ustrezen transport za
ponujeno blago, ter da bo na svoje stroške
odpeljal vso transportno embalažo,
9. da se zavezuje, da je v zadnjih 3 letih
pred objavo javnega razpisa dobavljal vsaj
5 kupcem v Sloveniji ali EU,
10. da se zavezuje sprejemati naročilo v
delovnikih do 16. ure,
11. vse ostalo kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 3. 2006.

terega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu in predpisi države kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati,
6. vse ostalo kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
obrazec oziroma za fizične osebe napoved
za odmero davka od dohodkov za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne davčne
uprave in podatke bank, kjer ima ponudnik
odprte poslovne račune o solventnosti za
obdobje zadnjih 6 mesecev, ter o stanju
blokad računa v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da se zavezuje, da bo dobavljeno blago označeno z oznako CE in da imajo certifikat CE in bo blago ustrezalo standardom in
atestom, ki so obvezni za tako vrsto blaga
v EU,
2. da se zavezuje zagotavljati celoten
spekter naročenega blaga in da bo pravočasno dopolnjeval blago po obvestilu naročnika, najkasneje pa v 48 urah,
3. sukcesivne dostave blaga se dostavljajo franco KOPA Golnik – lekarna, razloženo,
4. da se zavezuje, da eventualna sprememba kataloških številk ponujenega blaga
ne bo vplivala na čas dobave,
5. da se zavezuje, da bo vse blago, ki ga
naročnik ne bo porabil ali bo rok uporabe
krajši od 6 mesecev, na lastne stroške odpeljal iz skladišča,
6. da se zavezuje, da bo za ponujene artikle dostavil referenčne objave iz strokovne
literature,
7. da se zavezuje, da bo na zahtevo
naročnika predložil vzorce blaga, da jih ta
preskusi,
8. da zagotavlja ustrezen transport za
ponujeno blago, ter da bo na svoje stroške
odpeljal vso transportno embalažo,
9. da se zavezuje, da je v zadnjih 3 letih
pred objavo javnega razpisa dobavljal vsaj
5 kupcem v Sloveniji ali EU,
10. da se zavezuje sprejemati naročilo v
delovnikih do 16. ure.
Vse ostalo kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 3. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 12. uri, sejna soba na upravi KOPA
Golnik.

Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 10. uri, sejna soba na upravi KOPA Golnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 116
Ob-2791/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica Golnik-KOPA, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, tel. 04/256-94-41, faks 04/256-94-42,
elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: omejeni – sukcesivna dobava laboratorijskega
potrošnega materiala po sklopih.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2 JN/2006 LPM.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KOPA Golnik, Golnik 36,
4204 Golnik – lekarna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija, če bo vrednost ponudbe presegla 30,000.000 SIT, za nižje vrednosti pa
bianco menice z izjavo za izpolnitev in vnovčenje (navedeno v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. da ima potrebno dovoljenje za oprav
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek ka-
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Ob-2935/06
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.
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 10/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sredstva za nevtralizacijo vonjav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fco. naročnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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 10/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno – na
spletni strani www.snaga-mb.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2006 do 10.
ure.
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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 predstavnik(-i) ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2006
ob 11. 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: 2. 2. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-2936/06
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.
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 09/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
posode za komunalne odpadke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: fco. skladišče naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A – 100 kosov zabojnikov 60 l,
telo: sivo/črno, pokrov: sivo/črn;
– sklop B – 500 kosov zabojnikov 120 l,
telo: sivo/črno, pokrov: sivo/črn;
– sklop C – 200 kosov zabojnikov 240 l,
telo: sivo/črno, pokrov: sivo/črn;
– sklop Č – 90 kosov zabojnikov 1100 l,
telo: zeleno, pokrov: rdeč;
– sklop D – 90 kosov zabojnikov 1100 l,
telo: zeleno, pokrov: bel.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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 09/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno – na
spletni strani www.snaga-mb.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2006 do 12.
ure.
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 predstavnik(-i) ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 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: 2. 2. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-2963/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ig, kontaktna oseba: Darja
Kovačič, Troštova ulica 24, 1292 Ig, Slovenija, tel. 01/28-02-340, faks 01/28-02-368,
elektronska pošta: o-ig.lj@guest.arnes. si.
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: JNVV/OŠI – 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup lahkega kurilnega olja za potrebe
Osnovne šole Ig in njenih podružnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Ig, PŠ
Golo, PŠ Iška vas, PŠ Tomišelj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
110.00.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 116.000
l/leto.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: sukcesivne dobave med 7. in 14.
uro.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT;
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– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. izbran dobavitelj bo
moral ustrezno garancijo izročiti naročniku
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, da sprejema
razpisne pogoje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež, ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe;

cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup medicinskih plinov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.11.11.40-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.11.11.40-8.
2) Kratek opis: nakup medicinskih plinov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
medicinskih plinov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti;
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: z dne 5. 8. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena:
– 80% cena,
– 20% strokovne zahteve.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do 10.
ure.

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov;
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani naročnika;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima zagotovljeno kontrolo kakovosti
blaga, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika;
– da zagotavlja zahtevane količine in dostavo blaga fco skladišče naročnika in skladišče njegovih podružnic in da nudi odzivni
čas dva delavna dneva;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 90 točk najnižja cena,
2. 10 točk stalen popust ob vsaki dobavi.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01237-6030652682.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 2006 do 10.
ure; vsak delavnik.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 15. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 10.15; v prostorih naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Osnovna šola Ig
Št. 58/06
Ob-2978/06
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, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška

Stran

Stran

940 /

Št.

13 / 10. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar 1, prva klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 0159-06
Ob-3104/06
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 strojništvo, kontaktna oseba: Mitja Tomažin,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-71-135, faks 01/25-18-567, elektronska pošta: mitja.tomazin@fs.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, soba VP 1, kontaktna
oseba: Sonja Grošelj, Aškerčeva 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-71-135,
faks 01/25-18-567, elektronska pošta: mitja.tomazin@fs.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, soba VP
1, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-71-135, faks 01/25-18-567, elektronska pošta: mitja.tomazin@fs.uni-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup termografskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razpisuje se nakup opreme – termografskega
sistema, tehnične zahteve in specifikacije
razvidne v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe mora biti veljavna
do 31. 5. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2006 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianco menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 5. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni od izstavitve računa.
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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: 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 – izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. cena – 90 točk,
2. garancijska doba – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006 do 9.
ure.
Cena 15.000 SIT in 20% DDV.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni znesek na TRR
naročnika št. 01100-6030707507.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika, UL, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 6. 3. 2006 ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
– sejna soba (115, 1. nadstropje), Aškerčeva
6, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
Ob-3106/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Vič, kontaktna oseba: Selan
Frančiška, Abramova 26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-61-61, faks 01/256-61-63,
elektronska pošta: os.vic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/OŠV/ 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1, I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Vič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki:
Podskupine:
a) junečje meso,
b) konjsko meso,
c) telečje meso,
d) svinjsko meso,
e) perutnina,
f) mesni izdelki,
g) divjačina-srna,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. moka testenine in zakuhe,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki,
15. med,
16. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe. Kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev;
– da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04);
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev;
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan;
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga;
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah;
– da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb;

– da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili;
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 27. 2. 2006.
Cena: 15.000 SIT (DDV je že vključen).
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa: 01261-6030665377 PRI UJP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 2. 2006 do 11.
ure; vsak delavnik med 8. in 14. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: SIB d.o.o., Darja Čerič, tel. 02/473-01-71, 041/323-084.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Osnovna šola Vič
Ob-3108/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KIN.PS d.o.o., kontaktna oseba: Sabina
Prijatelj, Ribniki 62, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-700, faks 07/81-44-495,
elektronska pošta: sabina@kin.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:
– sklop 1: računalniška oprema, komunikacijska oprema,
– sklop 2: programska oprema za zajem, obdelavo, arhiviranje, pošiljanje in
vročanje elektronskih dokumentov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: komunikacijska oprema: strežnik, projektor, plasma monitor, digitalni
fotokopirni center; računalniška oprema:
prenosni računalnik, scener, laserski tiskalnik, čitalec ActivCard; programska oprema:
Corel Draw, DSP OFFICE Small Business,
programska oprema za požarno pregrado;
– sklop 2: programska oprema: za zajem, obdelavo, arhiviranje, pošiljanje in vročanje elektronskih dokumentov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu s Priročnikom za donacije in
postopke javnega naročanja pri predpristopnih inštrumentih (GGAPPI), ki se nahajajo
na spletni strani: http//www.gov.si/mf/.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke,
– potrdilo o solventnosti ponudnika.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, do 14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki se lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje in pregled ponudb ne bo javno in bo potekalo za zaprtimi
vrati.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Nacionalni program Phare 2003-Ekonomska in socialna kohezija-Vzpostavitev
sistema Vse na enem mestu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
KIN.PS d.o.o.
Št. 430-61/2006-2
Ob-3265/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi
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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,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna _narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi 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,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna _narocila@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) Opis: nakup tkanine.
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 28/2006 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tkanina po sklopih:
1. sklop – tkanina za vrhnja oblačila –
maskirna,
2. sklop – tkanina za poletno uniformo
– maskirna,
3. sklop – tkanina – ognje varna.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je Centralno skladišče MORS, Miheličeva ul. b. št.,
Ljubljana-Šentvid.
Šifra NUTS: AO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.11.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop – tkanina za vrhnja oblačila –
50.000 m,
2. sklop – tkanina za poletno uniformo
– 70.000 m,
3. sklop – tkanina – nepremočljiva –
4.000 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od aprila 2006 do marca 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe in izjavo banke, da bo v
primeru sklenitve pogodbe s ponudnikom
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vse pod pogoji, kot
je razvidno iz III.2.1.2).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
računa je 30 dni po uradnem prejemu računa na naročnikov naslov.
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
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potrebno, ali lastna izjava (pod kazensko
in materialno odgovornostjo) v skladu s 44.
členom ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– 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. da je finančno in poslovno sposoben:
a) 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.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
2. da ima priloženo bančno garancijo za
resnost ponudbe, v višini najmanj 1% od
vrednosti njegove ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh ponujenih sklopov), kot
jamstvo, da bo, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji, brez
DDV, veljavno najmanj 120 dni od dneva
odpiranja ponudb;
3. 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, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 1% od vrednosti
pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj še
30 dni čez trajanje pogodbe, kolikor bo s
ponudnikom sklenjena pogodba;
4. da ima priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15
dni na dan odpiranja ponudb, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in izjavo, da ima oziroma nima
lastne proizvodnje in kolikor ponudnik
nima lastne proizvodnje priloži seznam
podizvajalcev;

– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe za sklop, na katerega daje
ponudbo;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima priložen in podpisan ter žigosan
vzorec pogodbe;
– da ima priložen zahtevani vzorec in
tehnične podatke – laboratorijsko analizo,
skladno s standardom za sklop, za katerega
daje ponudbo.
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:
1. cena,
2. ocena zahtevanega vzorca.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-61/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 3. 4. 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 293/05-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 3. 4. 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 sklenitve pogodbe, na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega
naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva pl. 24, 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: ogled vzorcev
je možen pri Valeriji Čižman. Za ogled se
je potrebno predhodno telefonsko najaviti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Telefonska najava je možna vsak delovni
dan med 8. in 9. uro na tel. 01/471-28-33, v
času objave javnega razpisa pa do datuma
oddaje ponudb na ta javni razpis.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-33/2006-2
Ob-3266/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.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 5/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup konzervacijskih sredstev za konzervacijo bojnih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS – SV, 45. OKB,
vojašnica Pivka, Kolodvorska cesta 59,
6257 Pivka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24830000-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet nakupa so konzervacijska sredstva za
kompletno konzervacijo vseh sistemov bojnih vozil – tankov po metodi VpCI (uporaba
VCI (VpCI) konzervacijskih sredstev (Volatile Corrosion Inhibitor)), v varianti, da so tanki
shranjeni v zaprtem prostoru (garažirani na
betonskem tlaku, v pločevinastem hangarju), za časovno dobo najmanj 5 let (šteto od
dneva konzervacije/vpisa v tehnično knjižico
MS o izvršeni konzervaciji). Konzervacijo
tankov bo izvedel naročnik sam.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne do
realizacije posla.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:

– predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 30. 6.
2006,
– predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izbrani ponudnik bo moral
predložiti naročniku v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% od skupne
vrednosti pogodbe brez DDV in bo morala
veljati še 30 dni od predvidenega zadnjega
roka dobave,
– predložiti izjavo banke o izdaji bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku trajanja konzervacije in izbrani ponudnik bo moral priložiti naročniku ob predaji
blaga garancijo za odpravo napak v garancijskem roku trajanja konzervacije v višini
2% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV,
veljavno še 30 dni po izteku garancijskega
roka trajanja konzervacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) – sklep AJPES o vpisu v
Poslovni register Slovenije;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): izpis AJPES o vpisu v Po-
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slovni register Slovenije, ne starejši od 30
dni od datuma predložitve ponudbe;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdani v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdan v letu 2006
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdani v letu 2006.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za
ugotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika);
– da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim
in ostalim zahtevam naročnika, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika);
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil;
– da je priložil zahtevane izjave banke in
bančno garancijo;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Tabelo s podatki o izpolnjevanju teh-
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ničnih in ostalih zahtev naročnika ter priložene vse zahtevane priloge;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Ponudbo – cene ter priložene morebitne priloge;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o garancijskem roku za ponujena konzervacijska sredstva;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o vpisu ponujenih konzervacijskih sredstvih v register kemikalij in priložene priloge, kot opredeljeno;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o dekonzervaciji;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Sklop A:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna vrednost ponudbe: utež – 60
točk,
2. dobavni rok: utež – 10 točk,
3. garancijski rok trajanja konzervacije:
utež – 5 točk,
4. izpolnjevanje vojaških standardov:
utež – 25 točk.
V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-33/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 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 5/2006-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 15. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-3274/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Mislinja, kontaktna oseba:
Polonca Krašovec, Šentilj pod Turjakom 1,
2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/885-66-10,
faks 02/885-66-20, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Odvetniška pisarna Kos in
partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja Placet, Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/822-01-62,
faks 02/822-31-67, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja Placet, Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/822-01-62,
faks 02/822-31-67, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja Placet, Koroška cesta
14, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/822-01-62, faks 02/822-31-67, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava kruha, pekovskih izdelkov, sendvičev in peciva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1) Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja,
2) Podružnična šola Dolič, srednji Dolič
4, 2382 Mislinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: kruh in drobtine.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: pekovski izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: sendviči, štručke s sirom
in šunko, pizze.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: pecivo.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska vrednost naročila znaša okvirno
18,000.000 SIT, količine so okvirne in razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2006, konec 28. 2.
2008.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 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: navedeno v navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti starejša od 45 dni na dan odpiranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodnega registra ali druge ustrezne evidence;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– odločba organa o izpolnjevanju pogojev;
3. potrdilo da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje;
4. lastna pisna izjava, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. izjavo da proti njemu ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
6. izjavo, da mu v preteklih petih letih na
katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo da je ekonomsko – finančno
sposoben za izvedbo javnega naročila in da
njegovi transakcijski računi v preteklih šestih
mesecih niso bili blokirani;
2. izjavo da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom;
3. izjavo o plačilnih pogojih iz katere bo
razvidno, da zagotavlja 30 dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave blaga;
2. izjavo o dobavnem roku iz katere bo
razvidno, da zagotavlja 24 urni dobavni
čas.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2006.
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: plačilo se izvede
na račun Odvetniške pisarne Kos in partnerji, o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem, odprt pri Probanki; št.
25100-9708889141, sklic na št. 2006/1; s
pripisom: razpisna dokumentacija OŠ Mislinja. Ponudniki pošljejo dokazilo o plačilu in
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije iz
katere bo razviden natančen naslov, kamor
je potrebno poslati razpisno dokumentacijo,
po faksu 02/822-31-67. Proti potrdilu o plačilu, lahko ponudniki razpisno dokumentacijo
dvignejo tudi v tajništvu Odvetniške pisarne
Kos in partnerji, o.p., d.n.o., Koroška cesta
14, 2390 Ravne na Koroškem.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006 ali 30 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure, ne glede na način prenosa.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 15. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in pooblaščena oseba naročnika za vodenje postopka ter predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 9. uri, Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
sklenil pogodbo s cenovno najugodnejšim
ponudnikom za celotno obdobje oddaje naročila; v primeru neizpolnjevanja obveznosti
s strani izbranega ponudnika in posledičnega prenehanja veljavnosti pogodbe, bo
naročnik med kandidati, katerim je priznal
sposobnost ponovno izvedel II. fazo omejenega postopka.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Osnovna šola Mislinja

– sklop 11: v roku 90 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,992.000 SIT za sklop 2; 1,206.000
SIT za sklop 4; 396.000 SIT za sklop 5;
9,078.000 SIT za sklop 10; 885.000 SIT za
sklop 11 in veljavnostjo najmanj 142 dni po
poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije in kreditov EIB.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih dobav v zadnjih treh letih, z
zneski, datumi in seznamom državnih ali
zasebnih naročnikov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 6 z dne
21. 1. 2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 11. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00083.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 6.666,67 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 do
10.30.

Št. 110-1/06
Ob-3309/06
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, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: 2005/00083.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC odsek Hrastje-Lešnica; nabava vozil, mehanizacije in opreme za AC bazo
Novo mesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Hrastje–Lešnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
298.11.1.00-8.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 2:
– 1 kom. priklopno vozilo za prevoz mehanizacije nosilnosti min. 8 t,
– 1 kom. priklopno vozilo za prevoz mehanizacije nosilnosti min. 2 t,
– 1 kom. delovno priklopno vozilo za prevoz prometne signalizacije s svetlobno tablo
za zapiranje prometnega pasu,
– 4 kom. delovno priklopno vozilo z nadgradnjo-svetlobna tabla za zapiranje prometnega pasu,
– 3 kom. delovno priklopno vozilo z
nadgradnjo – polno grafična signalna tabla
spremenljive vsebine,
– 2 kom. polno grafična signalna tabla
spremenljive vsebine za montažo na pregledno vozilo.
Sklop 4:
– 1 kom. univerzalno delovno vozilo moči
nad 150 kW.
Sklop 5:
– 1 kom. samohodna kosilnica – mulčer,
širina 120-130 cm.
Sklop 10:
– 4 kom. tovorno vozilo moči 280-320 kW,
pogon 4x4, 3 – stopenjski hidravlični sistem,
– 3 kom. tovorno vozilo moči 160-200 kW,
pogon 4x4, 2 – stopenjski hidravlični si
stem,
– 1 kom. tovorno vozilo moči 160-200 kW,
pogon 4x2, 2 – stopenjski hidravlični sistem,
– 1 kom. tovorno vozilo-cisterna 9 m3,
s tlačno črpalko za čiščenje odtočnih cevi
in spiranje,
– 1 kom. tovorno vozilo s hidravličnim
avtodvigalom moči 300-320 kW (s kljuko za
dvigovanje in izkopno žlico),
– 7 kom. lahko tovorno vozilo dovoljene
skupne mase 3,5 t in 90-100 kW – dolga
kabina,
– 1 kom. lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase od 5 do 7 t, 90-110 kW,
pogon 4x4.
Dobavitelj tovornih vozil je dolžan uskladiti hidravlično in električno instalacijo na vozilih z dobavitelji zimske mehanizacije (plugi
in posipalci iz sklopa 12).
Sklop 11:
– 1 kom. kombinirano vozilo (kombi za
prevoz ljudi), nad 90 kW,
– 3 kom. kombinirano vozilo (tipa Kangoo - za nadzor del) nad 60 kW in skupne
mase do 1,7 t, barva oranžna, RAL 2011,
– 1 kom. kombinirano vozilo (tipa Kangoo - furgon) nad 60 kW in skupne mase do
1,7 t (RAL 2011),
– 1 kom. kombinirano (tipa Kangoo - za
nadzor del) nad 60 KW, 4X4 (RAL 2011),
– 1 kom. osebno vozilo od 60 kW do
80 kW, skupne mase od 1500-1750 kg.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: od uspešnega ponudnika se
pričakuje, da bo vozila, mehanizacijo in
opremo za vzdrževanje dobavil v spodaj
navedenih rokih od datuma veljavnosti
pogodbe:
– sklop 2: v roku 90 dni,
– sklop 4: v roku 120 dni,
– sklop 5: v roku 90 dni,
– sklop 10: v roku 90 dni,
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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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Gradnje
Ob-3103/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Po pooblastilu naročnika, Občine Kočevje, objavljamo spremembo razpisa za
gradnjo Centralne čistilne naprave Kočevje,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 84 z
dne 16. 9. 2005, Ob-24712/05. Spremenijo
se naslednje točke:
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom:
– Ur. l. RS, št. 84 z dne 16. 9. 2005,
Ob-24712/05;
– Ur. l. RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005,
Ob-32567/05;
– Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-723/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 13. 2. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu podjetja
Projekt d.d. Nova Gorica, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo na transakcijski račun št.
10100-0036180995.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006 do 12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 13. uri; sedež Občine Kočevje – sejna
soba.
VI.4) Dodatne informacije: povsod, kjer
je v pogojih za priznanje sposobnosti
navedeno »v zadnjih treh letih«, se smatrajo leta 2004, 2003, 2002.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Občina Kočevje
Št. 430-0012/2006

Ob-2930/06

Popravek
V javnem razpisu za adaptacijo in dograditev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
– izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del z vsemi priključki na javno infrastrukturo in zunanja ureditev, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1662/06, se spremeni točka III.2.1.2)
Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila tako, da se za četrto alineo
vstavi nova alinea »– poročilo pooblaščenega revizorja,«.
Občina Ivančna Gorica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430/06-515

Ob-3168/06

Popravek
V javnem razpisu za izgradnjo komunalne infrastrukture v industrijski coni v Ljutomeru, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
11 z dne 3. 2. 2006, se popravi druga alinea
točke III.2.1.3.) in se glasi:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference – seznam podobnih del v
zadnjih petih letih.
Za podobna dela se smatra izgradnja komunalne infrastrukture, ki zajema izgradnjo
najmanj treh izmed naslednjih elementov:
vodovod, kanalizacija, asfaltna cesta, javna
razsvetljava.
Občina Ljutomer
Ob-2739/06
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: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@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
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 ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-09/06 P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba interierske prenove desnega dela
2. in 3. nadstropja ter jedra poslovne
stavbe na Verovškovi 70 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 70.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.21.31.50, glavni besednjak, dodatni predmeti: 45.31.00.00, 45.32.00.00,
45.33.00.00, 45.40.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
interierske prenove desnega dela 2. in 3.
nadstropja ter jedra poslovne stavbe na Verovškovi 70 v Ljubljani – prenova ca. 600 m2
pisarniških prostorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, bančna garancija za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti, bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti opravljenih pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal situacije v roku najmanj 30 dni od
datuma evidentiranega prejema situacije v
vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
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;
– redni izpisek iz obrtnega registra;
– 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:
– skupni prihodki v letu 2003 ali 2004 ne
smejo biti manjši od 150,000.000 SIT,
– ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
mora izkazati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– predložitev terminskega plana izvedbe
pogodbenih obveznosti;
– kopija veljavne zavarovalne pogodbe
in/ali police, iz katere je razvidno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v višini
10,000.000 SIT za poškodovanje oseb in
stvari z razširitvijo kritja za odgovornost za
škodo na objektu, katerega izvajalec gradi
oziroma dela na njem (v skladu z določili
ZGO-1-UPB-1);
– rok izvedbe prenove v naslednjih fazah:
– selitev delovnih mest 3. nadstropja
in začetek izvajanja demontažnih in rušitvenih del v roku največ 30 koledarskih dni od
podpisa pogodbe;
– 1. faza: prenova 3. nadstropja – rok
izvedbe največ 90 koledarskih dni;
– selitev delovnih mest obeh nadstropij – 15 koledarskih dni;
– 2. faza: prenova 2. nadstropja – rok
izvedbe največ 105 koledarskih dni;
– minimalno zahtevan garancijski rok za
kvalitetno izvedena dela, vgrajeno in pomično opremo je 5 let od dneva prevzema
objekta;
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– minimalno zahtevan garancijski rok za
dobavljeno serijsko opremo je 3 leta od dneva prevzema objekta;
– najmanj 5 referenc iz naslova izdelave
stavbnega in drugega pohištva po meri s potrdili investitorja referenčnega objekta;
– dokumentacija za serijsko opremo.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-29896/05 z dne 4. 11.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost – največ 90
točk,
2. reference iz naslova izdelave stavbnega in drugega pohištva po meri – največ
5 točk,
3. garancijski rok – največ 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-09/06 P.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 3. 2006.
Cena: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: 1. 3. 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 javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

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
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),

Ob-2770/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrova – Polhov Gradec, kontaktna oseba: Jože Brezovec, Ulica Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova, Slovenija, tel.
01/360-18-00, faks 01/360-18-05, elektronska pošta: Joze.brezovec@dobrova-polhovgradec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Osnovna šola, kontaktna
oseba: Viljem Kovačič, Ulica 7. maja 23,
1356 Dobrova, Slovenija, tel. 01/360-12-22,
faks 01/360-12-30, elektronska pošta: viljemkovacic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Sirius AP d.o.o., kontaktna oseba: Petar Antunović, V Murglah 66, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/429-59-60, faks
01/429-59-62, elektronska pošta: Siriusap@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, vgradnja in montaža ter priklop
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dobrova.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 3. 2006
ob 13. uri; Občina Dobrova – Polhov Gradec.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Občina Dobrova – Polhov Gradec
Ob-2908/06
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:
gradbena dela za izvedbo križišča Dolsko.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancije zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
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– 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 7. 3. 2006.
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 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006
9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
128,880.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-2909/06
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.
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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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste G1-4/1259 Mislinjski klanec.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 160 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),

– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– 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
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 7. 3. 2006.
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 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2006 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 96,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

faks 05/617-50-15, elektronska pošta: irena.koritnik@okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/ predmet javnega naročila:
gradnja – razširitev pokopališča v Piranu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Piran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 2. 2006 in konec
23. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% orientacijske vrednosti del. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po potrditvi nadzornega
organa. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z statusom izvajalca gradnje ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, da je predložil BON-1
in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež;
– da je ekonomsko in finančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti-obvezna
dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, po-

Ob-2940/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: mag. Boris Škerbinek, Ul.
Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-12-03, faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.skerbinek@maribor.si,
internetni naslov: http://www.maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Maribor,
kabinet župana, kontaktna oseba: mag.
Boris Škerbinek, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03,
faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.skerbinek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Maribor, kabinet
župana, kontaktni osebi: mag. Boris Škerbinek in Danica Mirkovič, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03 in
02/220-12-01, faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.skerbinek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Maribor, vložišče, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: adaptacija, sanacija, rekonstrukcija in prenova mariborskega gradu za
potrebe pokrajinskega muzeja v Mariboru
– IV. etapa podaljšane II. faze.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija, sanacija, rekonstrukcija in
prenova Mariborskega gradu za potrebe
Pokrajinskega muzeja v Mariboru – IV.
etapa podaljšane II. faze (gradbena-obrtniška, inštalaterska, konservatorska
dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor-Mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
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: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. 3. 2006 do 15. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
bodo izvršena v roku 60 dni po situacijah,
kot je podrobneje definirano 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 2. 2006.
Cena 5.000 SIT (DDV vključen v ceno).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
27. 2. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 4. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 2. 2006
ob 13. uri; Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba št. 122.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 00103
Ob-2948/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o., kontaktna oseba: Irena Koritnik, Fornače 33,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/617-50-32,
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sledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., št.
10100-0032414679 pri Banki Koper, sklic
na številko 00-1301, s pripisom »Za razpisno dokumentacijo – Razširitev pokopališča
v Piranu«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
14. 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 14. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 13 uri; Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.,
sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o.
Ob-2980/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta: vlozisce@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-2/2006-G-AD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija dovozne ceste Psihiatrične klinike Ljubljana v ocenjeni vrednosti
28 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana na lokaciji Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija dovozne ceste Psihiatrične klinike Ljubljana, vključno z izdelavo kolesarske steze in pešpoti, v ocenjeni vrednosti
28 mio SIT.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2 mio SIT za
ves čas veljavnosti pogodbe,
– ob primopredaji še bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti, ki mora biti
veljavna še en dan po garancijskem roku,
določenem v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je preučil
projektno dokumentacijo in preveril vse količine in izmere ter v zvezi s tem ne bo imel
dodatnih zahtev, da je pri sestavi ponudbe
upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu ter ureditvi delovnih
pogojev, da bo v primeru izbora na javnem razpisu ravnal z nastalimi gradbenimi
odpadki skladno z zakonodajo in ostalimi
predpisi, ki urejajo področje ravnanja z gradbenimi odpadki, da je pregledal vso razpisno dokumentacijo, da je seznanjen z vsemi določili razpisne dokumentacije javnega
naročila za rekonstrukcijo dovozne ceste, da
jo je razumel in soglaša, da je sestavni del
ponudbe, da je v ponudbeni dokumentaciji
dal resnične in verodostojne podatke.
Izjava ponudnika, da bo imel v primeru izbora na javnem razpisu v času izvajanja posla sklenjeno zavarovanje pri zavarovalnici
zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljive-

ga dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti,
lastnosti in pravnega razmerja, navedenega
v zavarovalni listini in ima za posledico telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe
(poškodovanje oseb) ali uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).
(Dokazilo je izjava ponudnika).
Ponudnik je dolžan izkazati vsaj 1 referenčni posel v zadnjih treh letih, in sicer mora izkazati vsaj eno rekonstrukcijo
ponudnik mora priložiti ponudbi tudi izjavo
OBR-B 01. (Dokazilo je fotokopija pogodbe
in izjava na obrazcu OBR-B01.)
Ponudnik mora predložiti terminski plan
izvedbe posameznih del. ponudnik mora
zagotoviti v času izvajanja del nadomestno
cesto z ustrezno signalizacijo, ki mora omogočati povezavo med Chengdujsko cesto in
PK Ljubljana za osebna in tovorna-dostavna
vozila v času gradnje. Izbrani Izvajalec mora
po primopredaji zagotavljati garancijo za izvedena dela v trajanju 5 let.
Izbrani izvajalec je dolžan izvesti delno
zaporo chengdujske ceste (in za to zagotoviti
vsa potrebna soglasja) zaradi priključka dovozne ceste, ki je predmet rekonstrukcije.
Javno naročilo mora biti izvedeno skladno s projektno dokumentacijo in v skladu
z vsemi soglasji, ki so bila pridobljena na
podlagi projektne dokumentacije, ki je del
razpisne dokumentacije.
Izjava, s katero ponudnik dovoljuje preverjanje podatkov pri ustreznih osebah.
Izjava ponudnika o posredovanju podatkov za preverjanje resničnosti navedb v ponudbi in da ni uvrščen na seznam oseb, ki
ne smejo poslovati z javnimi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-2/2006-GAD.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: za pridobitev
razpisne dokumentacije mora zainteresirani ponudnik na račun naročnika št.
01100-6030277991 pri UJP nakazati znesek
v višini 10.000 SIT. Ob prevzemu dokumentacije mora zainteresirani ponudnik izkazati
potrdilo o plačilu.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 12. uri, v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba mora
biti izročena naročniku v izvirniku.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-3101/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: MOPE – Agencija RS za okolje,
kontaktna oseba: Janko Vidic, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-44-18, faks 01/478-40-52, elektronska pošta: Janko.Vidic@gov.si, internetni
naslov: http://www.arso.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, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dodelitev sposobnosti za izvedbo nujnih del za ustalitev in preprečitev širjenja
plazu ter vzdrževanje izvedenih ukrepov
na vplivnih območjih plazov velikega obsega.
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: prijaviteljem bo usposobljenost
priznana za 3 leta od dokončnosti odločitve
po tem razpisu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti (novela ZGD – F, Ur. l. RS, št.
45/01 in 59/02 – popravki).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
b) dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
c) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

1. prijavitelj mora biti sposoben organizirati izvedbo posameznih del za ustalitev in
preprečitev širjenja plazu med izvajanjem
ukrepov oziroma nujnih vzdrževalnih del že
izvedenih ukrepov največ v roku 48 ur od
poziva naročnika,
2. prijavitelj mora razpolagati z najmanj
10 bagri goseničarji nad 20 ton za izkop,
premet in nakladanje od tega najmanj 2 z
dosegom ročice za izkop nad 8 m,
3. prijavitelj mora razpolagati s transportnimi sredstvi za dovoz kamnitega materiala
in filtrov in odvoz viškov plazine, in sicer:
– najmanj 10 kamionov s pogonom na
vseh oseh z nosilnostjo najmanj 8 ton za
prevoz židkega materiala,
– vsaj 1 transportno sredstvo goseničar
za transport materiala pri velikih naklonih
in majhni nosilnosti tal (po plazljivem območju),
4. prijavitelj mora razpolagati z razpornimi kovinskimi opaži za delo v plazljivem
materialu za izvedbo drenaž nad 3 m globine za najmanj 50 m dolžine,
5. prijavitelj mora biti sposoben organizirati delo v podaljšanem času ali pa tudi v
več delovnih izmenah, kolikor to pogojujejo
razmere na plazu, kar dokazuje z najmanj
100 redno zaposlenimi delavci za nedoločen čas,
6. prijavitelj mora razpolagati tudi z ostalo mehanizacijo, ki je potrebna za nemoteno izvedbo del – najmanj 1 buldožer nad
20 ton,
7. prijavitelj mora imeti na razpolago najmanj 8 črpalk za črpanje kalne vode, kapacitete min. 3000 I/min – kos,
8. prijavitelj mora razpolagati z vrtalno
garnituro za izvedbo AB pilotov večjega premera (nad fi 60 cm) – in mora biti sposoben
izvesti sidrane podporne konstrukcije,
9. za vso zahtevano mehanizacijo mora
ponudnik izkazati lastništvo tako, da pred
loži potrjen izvleček iz seznama osnovnih
sredstev,
10. prijavitelj mora zagotoviti ustrezne
strokovne kadre, in sicer stalno prisotnost
enega delovodje, vodjo gradbišča (koordinatorja z vsaj srednješolsko izobrazbo) in
odgovornega vodjo del, ki mora biti pooblaščeni inženir, vpisan v imenik IZS,
11. prijavitelj mora predložiti potrjene reference, da je v zadnjih 3 letih uspešno izvajal dela pri preprečitvi širjenja plazov:
– na vsaj 5 objektih,
– da je bila vrednost del vsaj enega večja
od 100 mio SIT, pri čemer je bilo potrebno
dela izvesti v roku v roku 3 mesecev,
– da je uspešno izvedel vsaj 2 stabilizacijska AB vodnjaka – moznika premera 4 m
ali več, globine 10 m ali več,
– da je uspešno izvedel vsaj 1 vodnogospodarsko ureditev v obsegu 100 mio SIT
ali več,
12. prijavitelj mora zagotoviti kontejnersko pisarno na gradbišču,
13. prijavitelj mora imeti svojo geodetsko
službo z zaposlenim najmanj 1 univ. dipl.
inž. geode. za nedoločen čas, imeti mora
tudi registrirano dejavnost in priglašeno na
Geodetski upravi RS.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena (v ponudbeni fazi).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43001-1/2006-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 3. 2006 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZJN 1 A.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje prijav.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. predstavniki
prijaviteljev se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 13. uri; kraj: Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
sejna soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Agencija RS za okolje
Ob-3110/06
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje usposobljenosti za odstranitve, graditev in rekonstrukcije objektov
(injektiranje vezi, uporaba specialnih materialov), namenjenih popotresni obnovi
po potresu dne 12. 7. 2004, ki obsega:
rušitvena, gradbena, montažna, obrtniška, inštalacijska dela, s tehničnim pregledom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja po sistemu »funkcionalni ključ
v roke«; za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na območju, ki ga je
prizadel potres.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.00.00-2; dodatni predmeti, glavni besednjak: 45.30.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: usposobljenost bo priznana za graditev v celoti.
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
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financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju Proračuna
RS in podzakonskimi predpisi.
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 ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik bo v celoti sprejel pogoje iz
pogodbe, ki jo bo za graditev posameznega
objekta sklenil izbrani ponudnik z Državno
tehnično pisarno;
4. ponudnik lahko sestavi vsaj dve popolni gradbeni skupini za gradnjo celotnega
obsega del;
5. ponudnik bo svoje delo obračunaval
skladno s pogodbo na podlagi cene določene s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah odredbe o cenah in normativih za
določanje cen gradbenih del za popotresno
obnovo objektov (Uradni list RS, št. 32/05);
6. ponudnik ima kot pravna oseba najmanj 15 stalno zaposlenih ali zagotavlja
tako število s pogodbo o skupnem nastopanju;
7. ponujeni odgovorni vodje del imajo
univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim
strokovnim izpitom za odgovorno vodenje
del pri pristojni zbornici in najmanj 10 let
delovnih izkušenj pri gradnjah;
8. ponudnik ima najmanj 2 odgovorna
vodje posameznih del oziroma vodje gradbišča z višjo strokovno izobrazbo gradbene
stroke in 5 leti delovnih izkušenj oziroma
srednjo izobrazbo gradbene stroke in 10 let
delovnih izkušenj;
9. da se bodo vsi odgovorni vodje del
udeležili izobraževalnega seminarja, ki ga
bo organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev ustreznega certifikata.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 2:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 3:
ponudnik to potrdi s podpisom Izjave 1;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 4:
ponudnik to potrdi s podpisom Izjave 2;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 5:
ponudnik to potrdi s podpisom Izjave 3;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 6:
ponudnik to potrdi s podpisom Izjave 4;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 7:
ponudnik to potrdi s podpisom Izjave 5;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 8:
ponudnik to potrdi s podpisom Izjave 6;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 9
ponudnik to potrdi s podpisom Izjave 7.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila:
1. kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
kandidati dobijo razpisno dokumentacijo
brezplačno na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-3114/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-18/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
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: predmet javnega naročila: gradbena, obrtniška
in inštalacijska vzdrževalna dela:
– sklop 1: zidarska dela,
– sklop 2: ključavničarska dela,
– sklop 3: kleparska dela,
– sklop 4: keramičarska dela,
– sklop 5: inštalaterska dela,
– sklop 6: inštalacije medicinskih plinov,
– sklop 7: elektroinštalaterska dela,
– sklop 8: talne obloge,
– sklop 9: slikopleskarska dela,
– sklop 10: steklarska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 4. 2006 in/ali konec
15. 4. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kandidat bo moral v drugi fazi omejenega postopka predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti, ter
izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbene vrednosti, če bo
skupna ponudbena vrednosti presegala
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni
storitvi.
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 ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno ter tehnično usposobljenost in sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
4. potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijave;
2. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2);
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dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. izjavo, da zagotavlja 90-dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni storitvi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo o zagotavljanju 100% razpisanih vrst del za sklop oziroma sklope na katere se prijavlja;
2. izjavo, da bo za izvedbo del zagotovil strokovno usposobljene delavce, ki bodo
opravljali razpisana dela;
3. izjavo o usposobljenosti izvajanja del
inštalacij šibkega in jakega toka (velja za
sklop elektroinštalaterstvo);
4. izjavo o usposobljenosti izvajanja del
na področju vodovodnih inštalacij centralnega ogrevanja in pare (velja za sklop inštalaterska dela);
5. izjavo o usposobljenosti izvajanja del
na področju medicinskih in tehničnih plinov
(velja za sklop inštalacije medicinskih plinov);
6. pooblastilo za izvajanje inštalacij v S
izvedbi od pooblaščene institucije (velja za
sklop elektroinštalaterstvo).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 3. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu po faksu
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri Upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-18/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: v II. fazi omejenega postopka bo
naročnik ob ugotovitvi potrebe po izvedbi
gradbenih, obrtniških in instalacijskih vzdrževalnih del, vse kandidate pisno pozval k
predložitvi ponudbe za sklop oziroma sklope, za katere jim bo priznal sposobnost.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
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: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku

2.1 zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
2.1.2 da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 2.1.5 Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2 Ekonomsko-finančna sposobnost:
2.2.1. povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) ni nižji od dvakratne
vrednosti njegove ponudbe (z DDV),
2.2.2. transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran,
2.2.3. ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku,
2.2.4. 2.3 Tehnične zmogljivosti:
2.3.1. ni pogoja.
2.4 Kadrovske zmogljivosti:
2.4.1. zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v Inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov
ali drugim enakovrednim predpisom),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila,
kar je opredeljeno v točki 2.5.1, v obdobju
zadnjih 5 let.
2.5. Reference:
2.5.1. ponudnik je v obdobju zadnjih pet
let pred objavo tega naročila izvedel najmanj
en istovrsten posel kot je predmet naročila,
to je izgradnja cestogradbenih del z vsemi
komunalnimi deli na enem gradbišču v vrednosti najmanj 70 mio SIT (z DDV),
2.5.2. podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
2.6. Drugi naročnikovi pogoji:
2.6.1. zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete materialov pri izvajanju naročila,
2.6.2. ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika,
2.6.3. 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 skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04)
ter bo izbranim prijaviteljem priznal status
kandidata za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 40510-1/06
Ob-3148/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, kontaktna oseba: Jože
Petarka, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 00386(0)1/72-42-022, faks
00386(0)1/71-14-005, elektronska pošta:
joze.petarka@domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
d.o.o., kontaktna oseba: Franci Steklasa,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-264, faks 01/30-68-163, elektronska pošta: franci.steklasa@ddc.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Domžale, kontaktna oseba: Judita Marolt, Savska cesta 2, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 00386(0)1/72-42-022,
faks 00386(0)1/72-14-005, elektronska pošta: komunalne.zadeve@domzale.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Domžale, vložišče, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 00386(0)1/72-20-100, faks
00386(0)1/72-14-005.
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: 40510-1/06-34025.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija križišča Šporn v Radomljah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: rondo Šporn v Radomljah,
križišče Prešernove ceste in Ceste borcev.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 120
dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna Občine Domžale in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena na enoto je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:

Stran

Stran

954 /

Št.

13 / 10. 2. 2006

2.6.4. 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
2.1.2 Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije.
2.1.3 Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež.
2.1.4 2.1.5 Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
Izjavo podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev za priznanje sposobnosti.
Dokazila iz točk 2.1.1 do 2.1.4 se lahko
nadomesti z veljavnim potrdilom o vpisu na
seznam zainteresiranih dobaviteljev, izvajalcev gradenj ali storitev, ki ga izda Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
Slovenije in druge z zakonom ustanovljene
zbornice z javnimi pooblastili. V potrdilu morajo biti navedeni pogoji in dokazi, ki so bili
podlaga za uvrstitev na ta seznam. Na ta
seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju
enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih držav. Naročnik bo priznal tudi potrdilo, ki ga
izda ustrezni organ druge države, članice
Evropske unije.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
zgoraj zahtevanih potrdil in izpisov ali pa
taka potrdila ne zajemajo vseh primerov
iz gornjih pogojev, jih ponudniki lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali s pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
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– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),
– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete.
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: 40510-1/06-34025.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01223-0100001491, sklic na številko
00 71419915 z navedbo „plačilo razpisne
dokumentacije za Rondo Šporn“ pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 13. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale (konferenčna 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: 3. 2. 2006.
Občina Domžale
Št. 068/06
Ob-3149/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Irena Lozič, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-59-00, faks 01/369-59-92, elektronska pošta: Irena.lozic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Imos d.d., kontaktna
oseba: Gašper Ankele, Dunajska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-33-306,
faks 01/47-33-301, elektronska pošta: gasper.ankele@imos.si, internetni naslov:
http://www.imos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Imos d.d., tajništvo, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-33-342.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isto kot v
I.1.
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: 5/06, št. zadeve: 403-1875/2005.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, za izgradnjo objekta Narodnega muzeja – objekt št. 25 v območju
urejanja CO 5/4 Metelkova – južni del, v
Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje urejanja CO
5/4 Metelkova – južni del v Ljubljani, k.o.
Tabor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
z vsemi rušitveno-pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalnimi priključki.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila;
začetek: april 2006 in konec: november
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 80,000.000 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.
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.
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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
800,000.000 SIT z DDV.
9. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04).
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. 102/04).
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 ponudnika 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 in bilanco 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 kooperan-

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 12. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– sejna soba v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik ne
bo organiziral sestanka s ponudniki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Ministrstvo za kulturo

tov, 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
(istovrstna dela), z zneskom, datumom in
nazivi končnega/ih naročnika/ov.
2. Fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila – (GOI dela)
skladno s 33. členom ZGO-1-UPB1 (Uradni
list RS, št. 102/04).
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, fotokopijo delovne knjižice kot dokazilo za delovno dobo, strokovni življenjepis iz katerega
so razvidne delovne izkušnje in ustrezne
reference 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena,
2. garancijska doba,
3. certifikat za zagotavljanje kakovosti
ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: zap. št. JN: 5/06, št.
zadeve: 403-1875/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006; Imos
d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od objave v uradnem listu, med
9. in 12. uro, po predhodni najavi na tel.
01/473-33-42 – tajništvo, s potrdilom da je
bilo plačilo izvedeno.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 20.000 SIT na številko računa:
05100-8011007067 Abanka d.d., z obveznim pripisom »Za razpisno dokumentacijo
objekta Narodnega muzeja, objekt št. 25,
Metelkova«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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 6. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
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Št. 430-0001/2006
Ob-3157/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/81-81-700, faks 03/81-81-724, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov: www.rogaska-slatina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija Levstikove ulice in ureditev prostora ob cerkvi sv. Križa v Rogaški
Slatini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: širše območje Levstikove
ulice v Rogaški Slatini.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50 500, 50 502.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev
prestavitve Levstikove ulice, zunanja ureditev prostora ob cerkvi sv. Križa in postavitev
spominskega obeležja, v Rogaški Slatini.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb,
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti bo
na zahtevo naročnika predložil ob sklenitvi
pogodbe),
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo v višini največ 10% pogodbene vrednosti bo predložil, če bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe to zahteval).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval dela na osnovi situacij,
izstavljenih v višini stopnje gotovosti del,
naročnik jih bo plačeval v roku 60 dni od
uradnega prejema situacije, ob upoštevanju določil Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, podrobneje v razpisni
dokumentaciji.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
– veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne
uradne evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),
– izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04),
– izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izjava o popolnosti ponudbenih cen,
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava o izdaji garancije za odpravo
napak v garancijski dobi,
– minimalni plačilni rok je 60 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0001/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do 3. 3.
2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 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
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ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za odpiranje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 8. 3. 2006 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Rogaška Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Št. 430-10/2006/3
Ob-3263/06
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
na območju nove lokacije Policijske postaje
Lendava, 430-10/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na
območju nove lokacije Policijske postaje
Lendava, ki zajema rekonstrukcijo obstoječega poslovnega objekta in nadomestno gradnjo dveh objektov za potrebe
Policijske postaje Lendava ter obsega
naslednja dela:
1. gradbeno obrtniška dela,
2. elektro inštalacije in naprave,
3. vodovod in kanalizacija,
4. prezračevanje in klimatizacija,
5. ogrevanje in pohlajevanje,
6. plinske inštalacije in naprave.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na območju nove lokacije Policijske postaje Lendava, na naslovu Glavna ulica 107,
9220 Lendava.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 416,666.666,67
SIT brez DDV, oziroma 500,000.000 SIT z
DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer
v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 230 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših gradenj v zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
200,000.000 SIT.
Izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za
izvedbo del in podatki o kadrih.
Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča).
Licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.
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: 430-10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43001006.
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: 16. 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: 17. 3. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (med
etaža), 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; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točko III.2.1.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež
oziroma po pravu, po katerem je ponudnik
ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih
točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
o nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3) – »Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek«: rok za
izvedbo del prične teči od datuma uvedbe izvajalca v posel. Podrobnejša določila
glede rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

3. da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
4. da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
5. da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek,
6. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skladu s predpisi države ali lokalne
skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kandidat, ki ima sedež v tujini, da je poravnal v
RS tiste davke in prispevke, ki bi jih moral
poravnati,
7. da je finančno in poslovno sposoben
(da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!),
8. da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo tega naročila ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom v tej ponudbi,
9. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l.
RS, št. 2/04), da noben imetnik poslovnega
deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član, v skladu z 2.
členom ZPKor.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, ki ustreza dejanskemu stanju. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu;
2. kopija dovoljenja pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost). Če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo (v skladu s 44.
členom ZJN-1-A), da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od 60 dni),
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
5. potrdilo pristojnega državnega organa
iz sodne ali druge evidence, da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek
oziroma drug soroden postopek;
6. izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo da izpolnjuje pogoj iz
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Ur. l. RS, št. 2/04).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega davčnega organa lokalne skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo
pristojnega organa v RS;
– obrazec BON 1/P za gospodarske
družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika
za samostojne podjetnike in potrdilo banke,
da TRR ponudnika ni bil blokiran v preteklih
6 mesecih;
– poročilo pooblaščenega revizorja.

Ob-3270/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Ivan Žni-

daršič, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
Slovenija, tel. 05/728-07-60, 041/623-273,
faks 05/728-07-80, elektronska pošta:
ivan.znidarsic@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, kontaktna oseba: Obreza Zora, po predhodni najavi, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija,
tel. 05/728-07-84, faks 05/728-07-80, elektronska pošta: zora.obreza@postojna.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-28/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija komunalne infrastrukture na
Kolodvorski ulici v Postojni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela
obsegajo izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije s sanacijo zgornjega ustroja ceste in
pločnikov po izvedbi kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 3 mio
SIT, ki mora biti veljavna najmanj 60 dni od
odpiranja ponudb,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo
izbrani izvajalec predložil naročniku v 10
dneh po podpisu pogodbe o oddaji javnega
naročila,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
5% pogodbene vrednosti in jo bo izbrani izvajalec predložil naročniku ob primopredaji
objekta v višini 5% pogodbene vrednosti z
rokom veljavnosti, ki je za en dan daljši, kot
je garancijski rok, ki je določen v osnovni
pogodbi,
– menično izjavo v primeru sodelovanja
s podizvajalci s priloženima dvema bianco
podpisanima menicama in fotokopijo kartona deponiranih podpisov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo situacije je 60 dni od dneva potrditve
situacije s strani nadzornega organa naročnika.
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. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec ključni kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila;
– izpolnjen obrazec s podatki o že sklenjenih pogodbah- nizke gradnje, iz katerih je
razvidna zasedenost kapacitet v letu 2006;
– izjavo o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti) in dostopu do ključnih surovin
in materialov in seznam razpoložljive tehnične opreme;
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla;
– navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov.
Navesti in priložiti najmanj tri priporočila
naročnikov za izvedbo del v vrednosti, ki
je višja od 20 mio SIT brez DDV (za vsako
referenco posebej se upoštevajo izvedena
dela po eni sklenjeni pogodbi z morebitnimi
aneksi k tej pogodbi) v zadnjih 5 letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-28/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak delovni dan
po predhodni najavi po telefonu, ponudnik
pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne
stroške, ki znašajo 15.000 SIT (v ceno je
vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun
01294-0100016345, Občina Postojna, s pripisom – sanacija Kolodvorske ulice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 11. uri, v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Občina Postojna
Št. 110-1/06
Ob-3308/06
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, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000029.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
HC Koper–Izola, predor Markovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: predor Markovec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.2.40-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgrad
nja predora Markovec, na odseku HC Koper–Izola:
– dolžina leve cevi 2.180 m,
– dolžina desne cevi 2.140 m,
ki obsega:
– izvedba predora – gradbeni del,
– izvedba predusekov s portalnimi konstrukcijami,
– pogonski centrali – gradbeni del,
– hidrantno omrežje predora,
– gradbena dela za 110V kabelsko kanalizacijo,
– ukrepi za statično utrditev objektov nad
predorom, pred začetkom gradnje predora.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Od uspešnega ponudnika se pričakuje,
da bo dela razpisana pod točko 1.1 izvršil
v spodaj navedenem roku po prejemu obvestila inženirja, da lahko prične z deli. To
obvestilo bo izdano v roku, ki je naveden v
Dodatku »A« k ponudbi po datumu izdaje
»pisma o prejemu ponudbe«. Obvestilo vsebuje dovoljenje za gradnjo za celotna dela
ali del del ali odsek in se bo smatralo ta dan
kot pričetek del.
V rokih dokončanja del za razpisana dela
iz podčlena 1.1 teh navodil je vključen tudi
potrebni čas za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo predora ter rudarskega
načrta za izkop in podgradnjo predora, v
skladu s podčlenom 14.3 teh navodil ponudnikom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 32 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 640,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika

storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirane
bilančne izkaze za pretekla 3 leta oziroma
bilančne izkaze za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja predorov na AC
oziroma HC), v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 20-21 z dne
4. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000029.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 3. 2006.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11 ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33.333 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 03. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Storitve
Ob-3321/06
Obvestilo
V javnem razpisu za dostop do interneta,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2.
2006, Ob-1879/06, je točka »II.2.1) Celot
na količina ali obseg: najem 83 fotokopirnih
strojev za pošte po Sloveniji za obdobje
treh let« brezpredmetna, ker gre za razpis
dostop do interneta.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-3161/06
Popravek
V objavi v Uradnem listu RS, št. 6 z dne
20. 1. 2006, Ob-437/06 – Mletje lesnih odpadkov, je prišlo do spremembe v točkah:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost JN je 17,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden začetek 20. 3. 2006
konec 31. 3. 2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti je mogoče razpisno dokumentacijo
do 23. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 2. 2006 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas, kraj odpiranja:
24. 2. 2006 ob 10. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ul. 6, Ljubljana – sejna
soba št. 200/drugo nadstropje.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-2910/06
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve:12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PGD, PZI projekta za ureditev R3-679/3909
od km 7.066 do km 8.450 skozi Sevnico.
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: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponu-

dnik 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 treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudniko-
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vih 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:
Cena: 5.000 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 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2006 do 10. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2006
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 35,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-2931/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad
predsednika Republike, kontaktna oseba: Tanja Pivk, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-13-40, faks 01/478-13-64,
elektronska pošta: tanja.pivk@up-rs.si, internetni naslov: www.up-rs.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: 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.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 3.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-010/2006-POG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organizacija in izvedba izrednih letalskih
prevozov za potrebe Urada predsednika
Republike.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.21.00.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 73120.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani kandidati bodo morali najkasneje v 8
dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje
v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo
posla v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo
do konca veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
zaključku izvedbe posamezne storitve.
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 za opravljanje
dejavnosti, 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 je v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa opravil vsaj tri organizacije
primerljivih posebnih letalskih prevozov za
poljubnega naročnika državne uprave v katerikoli državi EU v vrednosti posameznega
prevoza najmanj 1,000.000 SIT (zahteva po
referenci za poljubnega naročnika katerekoli državne uprave v EU izkazuje izkušnje
glede na posebne zahteve državnega protokola);
4. ponudnik (oziroma vsaj ena oseba zaposlena pri ponudniku) ima dovoljenje za
prosto gibanje po mejnem pasu letališča
Ljubljana (potrebno za izvedbo organizacije);
5. ponudnik ima dostop do borze poslovnih letal, ki zajema vsaj 300 letal ali: ponudnik ima v neposredni posesti oziroma je lastnik vsaj enega letala ki ustreza razpisanim
specifikacijam;
6. ponudnik ima operativni center, ki deluje 7 dni na teden, 24 ur na dan;
7. ponudnik ima vsaj 3 ustrezno usposobljene kadre, ki poznajo postopke sprejema
in odprave potnikov in letal (IATA GHM 810
in EBAA Business Aviation Code of Conduct);
8. ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1) Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (izpisek iz sodnega registra).
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Ad 2) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 3) Razvidno iz točke 1.6 reference
obrazca prijava (A-4) – dokumenta ni potrebno ponovno priložiti.
Ad 4) Dovoljenje za gibanje in muditev
na mejnem prehodu in območju mejne kontrole letališča Ljubljana, skladno z določili
Zakona o nadzoru državne meje (Ur. l. RS,
št. 1/91).
Ad 5) Razvidno iz obrazca A-10 specifikacije, postavka 2 – dokumenta ni potrebno
ponovno priložiti na tem mestu.
Ad 7) Ponudnik s podpisom prijave potrdi
izpolnjevanje tega pogoja.
Ad 6) Razvidno iz obrazca A-10 specifikacije, postavka 3 – dokumenta ni potrebno
ponovno priložiti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
največ 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: JN-010/2006-POG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 2. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetni strani http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila) ali na pisni zahtevek za pridobitev
razpisne dokumentacije, ki se naslovi na:
Praetor d.o.o., Trg OF 13A, 1000 Ljubljana.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 2. 2006
ob 10.15; Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, 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.4) Dodatne informacije: dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je
mogoče dobiti preko informacijskega sistema na naslovu: http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Urad predsednika Republike
Št. 01/2006
Ob-2937/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: http://www.vo-ka-celje.si.
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 2.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNST01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz blata na dehidracijo, ki obsega:
– črpanje odvišnega blata (5-8% suhe
snovi) iz zalogovnika čistilne naprave v vozilo;
– prevoz blata na relaciji:
– ČN Dobrna – ČN Celje, razdalja
21,3 km oziroma 23,7 km,
– ČN Škofja vas – ČN Celje, razdalja
11,0 km,
– ČN Nova cerkev – ČN Celje, razdalja
16,0 km,
– ČN Štore – ČN Celje, razdalja
12,0 km;
– črpanje blata iz vozila v zalogovnik ČN
Celje, višina črpanja 5 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje,
Občina Vojnik, Občina Štore.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Črpanje odvišnega blata iz zalogovnika.
Z uporabo vakuumske črpalke, ki je
nameščena na vozilu z rezervoarjem, se
prečrpa odvišno blato iz zalogovnika posamezne čistilne naprave v rezervoar vozila.
Zaželjeno je, da je prostornina rezervoarja
čim večja (12 m3 in več, lahko tudi dodatna
prikolica). Blato, ki se črpa, ima vsebnost
suhih snovi 5-8%. Orientacijska letna količina blata, ki se bo prečrpalo in prepeljalo
na ČN Celje, je:
– ČN Dobrna 500 m3,
– ČN Nova Cerkev 130 m3,
– ČN Škofja vas 1.000 m3,
– ČN Štore 20 m3.
2. Prevoz blata
Prevoz blata se vrši z vozilom – cisterno,
ki je s pomočjo vakuumske črpalke izčrpala
blato iz zalogovnika blata. Prevoz blata na
relaciji:
– ČN Dobrna – ČN Celje, razdalja
21,3 km oziroma 23,7 km,
– ČN Škofja vas – ČN Celje, razdalja
11 km,
– ČN Nova cerkev – ČN Celje, razdalja
16,0 km,
– ČN Štore. ČN Celje, razdalja 12 km.
3. Črpanje blata iz vozila v zalogovnik
Na lokaciji ČN Celje je potrebno iz vozila
cisterne prečrpati pripeljano blato v zalogovnik višine 5 m.
Vso manipulacijo z blatom mora spremljati predpisana dokumentacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila je 30 dni po izdaji računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracijo podjetja pri pristojnem sodišču oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list davčnega organa;
2. dokazilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s
prepisi države, kjer ima sedež;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik kot pravna oseba ni bil obsojen
zaradi kaznivih dejanj;
4. potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji;
5. izjavo, da izpolnjuje vse z zakonodajo
določene pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročanja;
6. v primeru, da poseben zakon določa,
da sme oseba začeti z opravljanjem take
dejavnosti šele, ko pristojni državni organ
oziroma organizacija z javnimi pooblastili
izda odločbo, s katero ugotovi, da izpolnjuje
določene pogoje, mora predložiti tako pravnomočno odločbo;
7. izjava, da ponudnik pri izvedbi naročila
ne bo imel podizvajalcev;
8. izjavo ponudnika, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem,
sodne preiskave ali postopka zaradi prekrška ter da njegovo poslovanje ni s kakršno
koli odločbo v zadnjih petih letih ustavljeno;
9. izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON-1/P;
2. dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o tehnični opremljenosti družbe in dokazilo, da je ponudnik ustrezno
opremljen;
2. spisek kadrov in njihova strokovna
usposobljenost;
3. izjava o sprejemanju pogojev razpisa;
4. izjava, da bo ponudnik izvajal vse
ukrepe za izvajanje varnega in zdravega
dela v skladu z veljavno zakonodajo;
5. izpolnjena in podpisana priložena izjava, da bo ponudnik vse ukrepe z ureditvijo
prometa v prometnicah organiziral in plačal
sam.
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceni je zajet DDV. Plačilo se izvede na račun
št.
06000-0141786072,
s
pripisom
JNST01/2006.
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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima organizirano
kontrolo kakovosti storitev, skladno z določili Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na
področju laboratorijske medicine;
– izjava ponudnika, da je organiziranost
laboratorija in način opravljanja storitev skladen z določili Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine;
– izjava, s katero ponudnik dovoljuje preverjanje podatkov pri ustreznih osebah;
– izjava ponudnika o posredovanju podatkov za preverjanje resničnosti navedb v
ponudbi in da ni uvrščen na seznam oseb, ki
ne smejo poslovati z javnimi naročniki.
III.3.2) 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.
Najnižja cena za celoten predmet javnega naročila, ki bo določena s ponderiranjem
cene posamezne storitve na način, določen
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-17/2005S-MB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 12. uri, v Ljubljani, Studenec 48, Upravna
stavba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 13. uri; Vodovod – Kanalizacija javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, 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: 3. 2. 2006.
Vodovod – Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-2981/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100, faks
01/52-84-618, elektronska pošta: vlozisce@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-17/2005-S-MB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: laboratorijske storitve za potrebe PK Ljub
ljana za dobo dveh let v skupni ocenjeni
vrednosti 44,400.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: laboratorijske storitve za potrebe PK Ljubljana za
dobo dveh let v skupni ocenjeni vrednosti
44,400.000 SIT.
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 v višini
500.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je
bilo javno naročilo oddano: naročnik lahko
zahteva, da predloži skupina izvajalcev
pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani in je to nujno za uspešno
izvedbo javnega naročila. Pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
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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: ponudbo je
potrebno oddati v izvirniku.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-2982/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-846-18, elektronska pošta: vlozisce@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-15/2005-S-AD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve varovanja za potrebe PK Ljubljana za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti
164 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana na lokacijah: Studenec 48, Zaloška
cesta 29, Poljanski nasip 58.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IB 23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
varovanja za potrebe PK Ljubljana za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti 164 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je ob ponudbi dolžan predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5 mio SIT, ki mora veljati vsaj 120 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb. Po podpisu pogodbe je dolžan predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 mio SIT, ki mora biti
veljavna še najmanj 20 dni po izteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– licenca za opravljanje varovanja oseb
in premoženja, pridobljena od Ministrstva
za notranje zadeve, skladno z Zakonom o
zasebnem varovanju - ZZASV (Ur. l. RS,
št. 126/03), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– odločba o pooblastilu za izvajalca požarnega varovanja, izdana s strani Uprave
za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za
obrambo Republike Slovenije skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje požarnega
varovanja (Ur. l. RS, št. 64/95), ki ni starejša
od pet let, gledano od dneva njene izdaje;
dokazila so lahko fotokopije (v primeru, da
bo naročnik naknadno zahteval originalno
dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled v roku 3 dni);
– izjava ponudnika, da ima organizirano
24-urno dežurno intervencijsko službo. Intervencijska služba mora delovati na območju, od koder je možno fizično posredovanje
najkasneje v 15 minutah (B 09-1);
– izjava ponudnika, da v zvezi z dano
ponudbo v celoti izpolnjuje vse zahteve iz
pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega
varovanja (B 09-2);
– ponudnik je dolžan predložiti fotokopijo
veljavne pogodbe za zavarovanje odgovornosti, skladno z določili 37. člena Zakona o
zasebnem varovanju – ZZASV (Ur. l. RS,
št. 126/03), za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku zaradi storitev varovanja ali tretji
osebi v zvezi z opravljanjem storitev zasebnega varovanja;
– izjava, s katero ponudnik dovoljuje preverjanje podatkov pri ustreznih osebah;
– izjava ponudnika o posredovanju podatkov za preverjanje resničnosti navedb v
ponudbi in da ni uvrščen na seznam oseb, ki
ne smejo poslovati z javnimi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-15/2005S-AD.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 12. uri, v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba mora
biti izročena naročniku v izvirniku.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-3109/06
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.
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) 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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na območju, ki ga je
prizadel potres.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) 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.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: usposobljenost bo priznana za projektiranje v
celoti.
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 financiral razpisana dela v celoti iz
sredstev proračunske rezerve in poravnaval
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS in podzakonskimi predpisi.
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
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. ponudnik bo v celoti sprejel pogoje
projektne naloge PN, ki jih bo za projektiranje posameznega objekta v projektni nalogi
določila Državno tehnična pisarna in njena
operativna navodila;
4. ponudnik lahko sestavi vsaj eno popolno projektantsko skupino za projektiranje
celotnega obsega projektiranja;
5. da bo opravljeno delo obračunaval
skladno s pogodbo na podlagi cene, določene s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah odredbe o cenah in normativih
za določanje cen projektne dokumentacije
za popotresno obnovo (Uradni list RS, št.
32/05);
6. vsi odgovorni vodje projektov ponujenih projektantskih skupin se bodo udeležili
izobraževalnega seminarja, ki ga bo organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor za
pridobitev ustreznega certifikata;
7. vsi odgovorni projektanti morajo biti pri
pristojni poklicni zbornici vpisani v ustrezni
imenik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 2:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 3:
razvidno iz podpisane Izjave št. 1;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 4:
razvidno iz podpisane Izjave št. 2;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 5:
razvidno iz podpisane Izjave št. 3;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 6:
razvidno iz podpisane Izjave št. 4;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 7:
fotokopije potrdil o vpisu v ustrezno poklicno
zbornico.
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.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do trenutka, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo z
naročnikom in mu izroči garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa
najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe izdano s strani banke.
2. Izjavo, da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 500.000 SIT in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
opravljeni storitvi.
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. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na poslovnem in finančnem področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih
nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik in sklenil z naročnikom
pogodbo, izvajal 2 x letno testiranje izpiralnih voda v sodelovanju z referenčno ustanovo;
– da izvaja svoje storitve v skladu s kriterijem RAL-GZ 999/2 ali z drugim ustreznim
certifikatom;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika

IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo zainteresirani kandidati brezplačno dobijo na Ministrstvu za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-3113/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Rudi
Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
+386/5/66-06-895, faks +386/5/66-06-305,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-Izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Biserka Benedetti, dipl.
org., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-06-306, faks 05/66-06-305, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: tajništvo
zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-06-306,
faks 05/66-06-305, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pranje in negovanje bolnišničnega perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00.-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pranje in negovanje bolnišničnega perila od
1.000 kg do 1.300 kg na dan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2006 in/ali konec
30. 4. 2009.
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uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 12
mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja
pogojev na poslovnem in finančnem področju ter glede tehničnih in kadrovskih zmogljivosti;
– opis ponudnikove tehnologije pranja in
transporta ter opredelitev pralnih in kemičnih
sredstev za razkuževanje ter opis postopkov
in pogostosti nadzora čistosti perila in skica
čistega in nečistega dela pralnice;
– dokazilo o strojni opremi s priloženimi tehničnimi specifikacijami, iz katerih je
razvidna dnevna zmogljivost in kapaciteta
strojev;
– seznam vodstvenega osebja in drugih
strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe in strokovnimi kvalifikacijami, ki bodo
odgovorni za izvedbo 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: 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: Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10.
2005, Ob-27508/05.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena,
2. kvaliteta,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/BR-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 3. 2006.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo na TRR 01100-6030277118 pri Banki
Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 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.
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: 28. 3. 2006
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 3/06
Ob-3115/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, vložišče
IJS vsak dan od 10. do 14. ure, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, vložišče IJS, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.si/.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA-1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 1.
faza omejenega postopka za priznanje
sposobnosti za izvajanje instalacijskih
del na objektih IJS:
1. energetsko omrežje,
2. komunikacijsko omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vse lokacije Instituta
»Jožef Stefan«.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali oba sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz specifikacije del v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 leta od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe bo moral vsak kandidat
predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2) Pogoji za sodelovanje:

Pravni:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu države, v kateri
ima sedež.
Dokazilo: izpisek iz sodne evidence. Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list). Izpisek ne sme
biti starejši od 3 mesecev.
2. Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence. Izpisek ne sme biti starejši od 3 mesecev.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, Župančičeva 3,
Ljubljana, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od 3
mesecev.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski ali 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.
Dokazilo: potrdilo pristojnega sodišča.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev.
5. Ponudnik je poravnal davke in prispevke 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.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni urad.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev.
6. Ponudnik neprekinjeno posluje na področju dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, več kot 2 leti od datuma objave tega
razpisa.
Dokazilo: izpisek iz sodne evidence. Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list). Izpisek ne sme
biti starejši od 3 mesecev.
7. Ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
Dokazilo: izjava, da ponudniku zakon ne
prepoveduje sklenitve pogodbe – obrazec
3.1.
Ekonomsko-finančni in tehnični:
8. Odzivni čas. Zahteva se odziv po največ 5 delovnih dni od prejetega zahtevka
za ponudbo. Po preteku tega roka se šteje,
da ponudnik ni interesent za naročilo in je
avtomatsko izključen iz nadaljnjega postopka izbire.
Dokazilo: izjava o odzivnem času – obrazec 3.2.
9. Ponudnik zagotavlja odpravo prijavljene okvare v roku 24 ur po prijavi napake v
delovnih dneh, oziroma v roku 3 dni po prijavi okvare v dela prostih dneh.
Dokazilo: izjava o roku odprave okvare
– obrazec 3.3.
10. Ponudnik zagotavlja pričetek del v
roku 3 delovnih dni od prejema naročila.
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Dokazilo: izjava o pričetku del – obrazec 3.4.
11. Ponudnik zagotavlja za vsa ponujena
dela najmanj 5-letno garancijo in v tem času
zagotavlja vse rezervne dele. Za opremo,
ki ima po podatkih proizvajalca življensko
dobo nad 5 let, mora ponudnik zagotavljati
nadomestno opremo za celotni čas življenske dobe.
Dokazilo: izjava o garancijski dobi –
obrazec 3.5.
12. Ponudnik zagotavlja možnost izvedbe storitev izven specifikacij v razpisni dokumentaciji pod enakimi pogoji, če je storitev
del stalne ponudbe ponudnika.
Dokazilo: izjava o možnosti izvedb tudi
izven specifikacije v razpisni dokumentaciji
– obrazec 3.6.
13. Ponudnik ima reference s področja
razpisane dejavnosti s priporočili na priloženem obrazcu:
a) najmanj 10 referenc s priporočili za
sklop 1 in 2,
b) ponudnik, ki se prijavlja za sklop 2
(Komunikacijsko omrežje) mora z referencami dokazati, da je usposobljen za načrtovanje, izvedbo in servisiranje lokalnih omrežij,
t.j., da je izvedel načrtovanje ter izvedbo in
na osnovi veljavne pogodbe izvaja vzdrževanje vsaj dveh lokalnih omrežij s 100 ali
več priključki in vsak ene hrbtenice lokalnega omrežja z optičnimi vlakni.
Dokazilo: seznam referenc s področja
razpisane dejavnosti – obrazec 3.7 s priporočili na originalnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije – obrazec 3.8.
14. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa.
Dokazilo: potrdilo banke, da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa ali obrazec BON-1/P (točka E. Finančna disciplina).
15. Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne
storitve ali izkazano ponavljanje napak pri
opravljanju storitev). Potrdilo mora predložiti vsak ponudnik, ne glede na to, ali je z
naročnikom že sodeloval, ali ne.
Dokazilo: potrdilo o dobrem poslovnem
sodelovanju – obrazec 3.9.
16. Ponudnik ima ustrezno poslovno razmerje za izvedbo vseh ponujenih storitev
in blaga.
Dokazilo: potrdila, ki jih o poslovnem razmerju izdajo ponudnikovi dobavitelji:
– potrdilo o sklenjeni pogodbi o sodelovanju,
– potrdilo o zagotavljanju rezervnih delov,
– potrdilo o priznavanju garancije.
17. Ponudnik mora predložiti veljavni cenik za vse elemente iz seznama “Specifikacija instalacijskih del”. Izpustitev elementa v
ceniku pomeni izločitev ponudbe. Ponudnik
se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi cenika dostavil nov cenik.
Dokazilo: veljavni cenik za vse elemente iz seznama “Specifikacija instalacijskih
del”.
18. Vrednost kapitala mora presegati 30
mio SIT.
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca stanja
2005.
19. Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu
2005 mora biti večja od 60 mio SIT.
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha za
leto 2004 in leto 2005.

20. Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2005 se ne sme zmanjšati za več
kot 30% glede na leto 2004. Pogoj se nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2004 in 2005.
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha za
leto 2004 in leto 2005.
21. Ponudnik nudi količinske in druge popuste ra razpisane storitve.
Dokazilo: izjava o višini popusta na razpisane storitve – obrazec 3.10.
22. Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje
– najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih –
obrazec 3.11.
23. Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo na mesto naročnika.
Dokazilo: izjava o brezplačni dostavi
– obrazec 3.12.
24. Ponudnik bo v primeru, da mu bo
priznana sposobnost, po sklenitvi pogodbe
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v znesku 500.000
SIT.
Dokazilo: izjava banke, da bo izbranemu kandidatu izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v znesku 500.000 SIT
– obrazec 3.13.
Kadrovski:
25. Ponudnik mora imeti ustrezno število
primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom. Zahteva se najmanj 5 redno zaposlenih (zahteva se najmanj 3-letna
povprečna delovna doba) delavcev za nedoločen ali določen čas.
Dokazilo: izpolnjena obrazca – obrazec
3.14 in obrazec 3.15.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 9.600 SIT (cena 8.000 SIT + DDV
1.600 SIT).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako »Instalacije« na TRR št.
01100-6030344242 ali na blagajni instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure in kopija
potrdila o registraciji, ki ga izdaja davčni
urad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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. 5. 2006.
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: 14. 3. 2006
ob 11. uri, Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
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objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-3122/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Saša Pegam, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-28, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: spegam@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) 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: 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja električne energije za
potrebe podjetja Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o. za obdobje od 1. 5. 2006
do 31. 12. 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava električne energije za potrebe podjetja Komunala
Kranj, d.o.o. za obdobje od 1. 5. 2006 do
31. 12. 2009 za odjemna mesta razvidna iz
priloge razpisni dokumentaciji. Izbrani dobavitelj bo za naročnika v okviru ponudbene
cene uredil vse potrebno za nemoteno dobavo električne energije v obdobju od 1. 5.
2006 do 31. 12. 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 5. 2006 in konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti celotnega javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa, ki se izstavlja po posamezni dobavi 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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob-
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nosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
z osebjem potrebnim za izvedbo naročila,
da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila ter da ima poravnane vse
zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja
o poravnanih poslovnih obveznostih.
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:
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/28-11-301 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za izbiro dobavitelja električne
energije«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila; do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vad
nova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-3158/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-54, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: Stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna
oseba: vložišče IJS vsak dan od 10. do 14.
ure, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/477-33-16, faks 01/423-54-00, elek-
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tronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni
naslov: http:www.ijs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, Vložišče IJS, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: priloga I B-17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava, organizacija in izvedba Evropske šole »1st European school in materials science, Phase transformations in
metals and alloys«.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, po podpisu pogodbe pa izbrani ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2,500.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Kadrovske sposobnosti – obvezna dokazil: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče v vložišču Instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure na osnovi
dokazila o vplačilu in kopije potrdila o registraciji, ki ga izda davčni urad.
Cena: 10,800,00 SIT (cena 9.000 SIT
+ DDV 1.800 SIT).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako »Evropska šola« na TRR št.
01100-6030344242ali na blagajni Instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javne-

ga odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 11. uri; Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006
Institut »Jožef Stefan«
Ob-3164/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Janja Lovrečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: janja.lovrecic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-43/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev
vrtca Ankaran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ankaran.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega
dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 4. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
v višini 1,000.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– garancijska izjava na podlagi 32. in
33. člena ZGO.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Obračun del se bo izvršil na sledeči način: 80% pogodbenega zneska po predaji
PGD in PZI projektov ter vložitvi popolne
vloge za gradbeno dovoljenje, 20% pogodbenega zneska po pridobljenem gradbenem
dovoljenju.
Naročnik bo račun plačal 60. dan po prejemu posameznega računa, predhodno potrjenega s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – Kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (v kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
Kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – Kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– reference ponudnika:
1. pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj
treh projektantskih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi in pogojih podobna razpisanim in vredna vsako najmanj
30,000.000 SIT;
2. pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil odgovorni projektant ponudnika
v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen odgovorni projektant pri izvedbi vsaj treh projektantskih del (ne nujno javnega naročila), ki
so po naravi in pogojih podobna razpisanim
in vredna vsako najmanj 30,000.000 SIT (če
je odgovorni projektant ves ta čas zaposlen
pri ponudniku s svojimi referencami izkazuje
tudi reference ponudnika);
– izjava ponudnika:
3. izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, da izpolnjuje formalne delovne in tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni
izpolniti pogodbene obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov in podzakonski akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

– garancijska izjava na podlagi 32. in
33. člena ZGO.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Obračun del se bo izvršil na sledeči način: 80% pogodbenega zneska po predaji
PGD in PZI projektov ter vložitvi popolne
vloge za gradbeno dovoljenje, 20% pogodbenega zneska po pridobljenem gradbenem
dovoljenju.
Naročnik bo račun plačal 60. dan po prejemu posameznega računa, predhodno potrjenega s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – Kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (v kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
Kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – Kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Reference ponudnika:
1. pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj
treh projektantskih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi in pogojih podobna razpisanim in vredna vsako najmanj
30,000.000 SIT;
2. pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil odgovorni projektant ponudnika
v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen odgovorni projektant pri izvedbi vsaj treh projektantskih del (ne nujno javnega naročila), ki
so po naravi in pogojih podobna razpisanim
in vredna vsako najmanj 30,000.000 SIT (če
je odgovorni projektant ves ta čas zaposlen
pri ponudniku s svojimi referencami izkazuje
tudi reference ponudnika);
– Izjava ponudnika:

(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-43/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Vrtca Ankaran
351-43/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 17. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2006
ob 10. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-3165/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Vilian Jerman, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: vilian.jerman@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektna dokumentacija in pridobitev
gradbenega dovoljenja za obrtno storitvena cona Srmin – PGD, PZR, PZI I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega
dovoljenja za obrtno storitveno cono Srmin
– PGD, PZR, PZI I. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila; začetek 30. 3. 2006 in/ali konec 30. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
v višini 1,000.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti;
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3. izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, da izpolnjuje formalne delovne in tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni
izpolniti pogodbene obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov in podzakonski akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3513-51/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo projektne
dokumentacije za obrtno storitveno cono
Srmin.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 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 30. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2005
ob 13. uri; v sejni sobi Mestne občine Koper
na Verdijevi 10 v Kopru.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-3271/06
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. +386/1/478-21-36,
faks +386/1/478-21-62, elektronska pošta:
franci.jamsek@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/mzz.
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:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 3.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 005/2006 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik želi skleniti okvirni sporazum z
več potencialnimi ponudniki, ki mu lahko
ponudijo storitev organizacije najema letal za potrebe naročnika (v primeru izbire
za konkreten let bo moral izbrani ponudnik izvesti storitve skladno s specifikacijami in konkretnim povpraševanjem
naročnika).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.21.00.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 73120.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja
pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 700.000 SIT, skupaj s
pooblastilom za izpolnitev, z veljavnostjo do
konca veljavnosti pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, 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 je v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa opravil vsaj tri organizacije
primerljivih posebnih letalskih prevozov za
poljubnega naročnika državne uprave v katerikoli državi EU v vrednosti posameznega
prevoza najmanj 1,000.000 SIT (zahteva po
referenci za poljubnega naročnika katerekoli državne uprave v EU izkazuje izkušnje
glede na posebne zahteve državnega protokola);
4. ponudnik (oziroma vsaj ena oseba zaposlena pri ponudniku) ima dovoljenje za
prosto gibanje po mejnem pasu letališča
Ljubljana (potrebno za izvedbo organizacije);
5. ponudnik ima dostop do borze poslovnih letal, ki zajema vsaj 300 letal ali: ponudnik ima v neposredni posesti oziroma je lastnik vsaj enega letala ki ustreza razpisanim
specifikacijam;
6. ponudnik ima operativni center, ki deluje 7 dni na teden, 24 ur na dan;
7. ponudnik ima vsaj 3 ustrezno usposobljene kadre, ki poznajo postopke sprejema
in odprave potnikov in letal (IATA GHM 810
in EBAA Business Aviation Code of Conduct);
8. ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence
(izpisek iz sodnega registra).
Potrdilo za izpolnjevanje pogoja št. 2:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 3:
razvidno iz točke 1.6 reference obrazca prijava (A-4) – dokumenta ni potrebno ponovno priložiti na tem mestu.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 4:
dovoljenje za gibanje in muditev na mejnem
prehodu in območju mejne kontrole letališča
Ljubljana, skladno z določili Zakona o nadzoru državne meje (UL RS št. 01/1991).
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 5:
razvidno iz obrazca A-10 specifikacije, postavka 2 – dokumenta ni potrebno ponovno
priložiti na tem mestu.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 6:
razvidno iz obrazca A-10 specifikacije, postavka 3 – dokumenta ni potrebno ponovno
priložiti na tem mestu.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 7:
ponudnik s podpisom prijave potrdi izpolnjevanje tega pogoja.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja št. 8:
razvidno iz celotne prijave ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 113 z dne 16. 12. 2005, Ob-35198/05.
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: 005/2006 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetni strani http://www://praetor.si (rubrika
javna naročila). Zainteresirani kandidati lahko dobijo razpisno dokumentacijo tudi na
sedežu družbe Praetor d.o.o. po predhodni
pisni zahtevi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 12:15, Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000
Ljubljana (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
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Št. 110-1/06
Ob-3303/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) 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: 2005/000750.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Vrba–Peračica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Vrba–Peračica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet razpisa je izvajanje zunanje kontrole
kakovosti pri gradnji avtocest iz RNPIAC
v RS na AC A2 Karavanke – Bregana, ki
vključuje:
– AC Vrba – Peračica od km 19+000 do
km 24+820,
– AC Vrba – Peračica od km 24+820 do
km 28+780,
– AC Peračica – Lešnica od km 28+780
do km 30+300,
– priključek Lesce v km 20+475,
– priključek Radovljica v km 24+271,
– priključek Brezje v km 27+187,
– deviacije: 1-1, 1-11, 1-11a, 1-11b, 1-11c,
1-1a, 1-1b, 1-1c, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-10, 1-11d, 1-12, 1-13, 1-14, 1-14a, 1-14b,
1-15, 1-15a, 1-16, 1-17, 1-18,
– viadukti: Zgoša, Dobruša, Peračica,
Ljubno,
– podvozi: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6A,
3-7, 3-8,
– nadvoz 4-1,
– podhod 3-6,
– kineta K-3-1A,
– propusta 3-6b, 3-6c,
– podporni zid PZ_1,
– oporni zid OZ-1,
– PH ukrepi: APO-1, APO-4, PO-7,
PHO-1, PHO-2,
– Predor Ljubno,
– pripadajoča meteorna kanalizacija.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:

Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz
držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 10.000 SIT.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 12. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,940.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji, DARS, d.d. Način plačevanja z
roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (Izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih, z zneski,
letom dokončanja in seznamom državnih ali
zasebnih naročnikov;
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000750.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2006.

Stran

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-2967/06
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.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, 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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava verig in pribora za transporterje.
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.
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: 14. 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
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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. 3. 2007.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 10.15;: 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: 3. 2. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-2968/06
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.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, 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 izdelkov zaščite.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: rokavice in ostala zaščitna sredstva.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: delovne obleke.
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.
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: 14. 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
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 14. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 9.30; 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: 3. 2. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-2969/06
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.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, 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 ostalega gradbenega materiala.
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.
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.
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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: 14. 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
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 10. uri; 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: 3. 2. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 31. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 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: 3. 2. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-2970/06
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.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, 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 izdelkov iz gume in plastike.
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.
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: 14. 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
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Št. 102/486/2006
Ob-3167/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubjana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Borut.Vertačnik@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.,
kontaktna oseba: Milena Trifunovič, Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Milena.Trifunovic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Milena Trifunovič, Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Milena.Trifunovic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.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: 195/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij za objekt RTP 400/110 kV Okroglo, dogradnja transformacije 400/110
kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 400/110 kV Okroglo,
dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 30. 3. 2006 in/ali konec
15. 8. 2006.
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 najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
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skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov 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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
15-16/2005 z dne 18. 2. 2005 Ob-445/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 195/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak deloven dan do
10. 3. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 (12.500 SIT + 2.500 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 195/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana B.
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: 3. 2. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-3163/06
Preklic
Naročnik Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Jadranska cesta 24, 2000 Maribor,
preklicuje objavo javnega naročila za gradbena dela na vodovodnem omrežju, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 117 z dne
23. 12. 2005, Ob-36183/05.
Vsi ponudniki, ki so že poslali razpisno
dokumentacijo, bodo le-to prejeli brezplačno po objavi novega razpisa z dopolnjenimi
merili.
Mariborski vodovod javno podjetje, d.d.
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Ob-3166/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Borut
Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Borut.Vertačnik@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., kontaktna oseba: Milena Trifunovič, Albinca Suhadolc, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Milena.trifunovic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Milena Trifunovič, Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Milena.trifunovic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 192/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena in obrtniška dela za objekt RTP
400/110 kV Okroglo, dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 400/110 kV Okroglo,
dogradnja transformacije 400/110 kV.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 30. 3. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
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: 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: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov 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: podrobnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
15-16/2005 z dne 18. 2. 2005 Ob-445/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak deloven dan do
10. 3. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 + 2.500
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 192/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 3. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 12. uri Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-2776/06
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: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Franci Cvibovšek,
Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 401, elektronska pošta:
franci.cvibovsek@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda,
Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 458, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije
12 – služba za investicije in zapiranje, 1420
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Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144. int.
499, faks 03/56-52-134, elektronska pošta:
cvetkapp@rth.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH, sanacija razpok v pobočju
Žrebljevega hriba in prevozi separacijske
jalovine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: površina RTH, d.o.o.
Trbovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga 1B, kategorija
27 – druge storitve.
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:
– urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH,
– sanacija razpok v pobočju Žrebljevega
hriba – 2. faza,
– vzdrževanje površin neposredno nad
odkopnimi polji,
– prevozi separacijske jalovine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: način plačila 90 dni ali več po izdaji
računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
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: v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42 člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec
s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo
pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. a, b, č, g, h točko
drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: dela se bodo izvajala v skladu z
Zakonom o rudarstvu (ZRud-UPB1) Ur. l.
RS, št. 98/2004 in Pravilnikom o tehničnih
normativih za površinsko izkoriščanje ležišč
rudnin Ur. l. SFRJ, št. 4/86 in 62/87.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.

postaje (MMRP) Ceršak in razširitev MMRP
Ceršak.
II.2.2) Opcije: opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek marec 2006 in konec druga polovica leta 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbenega zneska;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 10% pogodbenega
zneska.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti pri organu države,
v kateri ima sedež registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo.
2. Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
3. Ponudnik ne sme biti obsojen ali biti
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
5. Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodki ponudnika v
zadnjih treh poslovnih letih so morali biti
večji kot 50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti v zadnjih sedmih
letih izdelanih vsaj pet projektov s področja
zemeljskega plina, pri čemer se morajo ti
projekti nanašati na projektiranje plinovodov
z delovnim tlakom nad 16 bar.
2. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih izdelana vsaj dva državna lokacijska
načrta (oziroma lokacijska načrta na državni ravni po prejšnji zakonodaji o urejanju
prostora).
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri projektante strojnih inštalacij, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir, ki
so kot odgovorni projektanti vpisani v imenik
Inženirske zbornice Slovenije.
4. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri gradbene projektante, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir, ki so kot
odgovorni projektanti vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije.
5. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposleno
osebo z univerzitetno visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri s 5-letnimi izkušnjami pri
projektih na področju prostorskega načrtovanja in z izkušnjami pri vodenju najmanj
enega postopka izdelave državnega lokacijskega načrta (oziroma lokacijskega načrta
na državni ravni po prejšnji zakonodaji o
urejanju prostora), ki je kot odgovorni prostorski načrtovalec z ustrezno licenco vpisana v imenik Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: ob dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija
je na razpolago pri kontaktni osebi, plača
se ob dvigu na blagajni RTH, predstavnik
ponudnika mora imeti s seboj vse podatke, potrebne za izstavitev računa. Možno je
tudi nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 odprt pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Majdi
Turnšek vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2006
ob 10. uri; Trbovlje, Trg revolucije 12 (sejna
soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 0001869
Ob-2922/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Arrigler Bojan, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta: bojan.arrigler@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/59/2005/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelave prostorske in projektne dokumentacije za prenosni plinovod M1/3 od
avstrijsko slovenske meje do mejne merilno regulacijske postaje (MMRP) Ceršak
in razširitev MMRP Ceršak.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava prostorske in projektne dokumentacije
za prenosni plinovod M1/3 od avstrijsko slovenske meje do mejne merilno regulacijske
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6. Vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj 10-letnimi izkušnjami pri podobnih projektih in to
najmanj 5 let kot vodja projekta, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju, s polnim delovnim časom in za nedoločen čas.
Vpisan mora biti v imenik Inženirske zbornice Slovenije kot odgovorni projektant.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 110/02), Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02).
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. število izdelanih projektov na področju
zemeljskega plina pri projektiranju plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar, v zadnjih
sedmih letih,
2. cena ponujene storitve,
3. število izdelanih državnih lokacijskih
načrtov (oziroma lokacijskih načrtov na državni ravni po prejšnji zakonodaji o urejanju
prostora), v zadnjih petih letih,
4. rok izdelave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/59/2005/TSRS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: po
predhodni najavi do 27. 2. 2006 do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 2. 2006 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2006
ob 9. uri; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-2740/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
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d.o.o., kontaktna oseba: Kazimir Oberdank, Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-40,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: kazimir.oberdank@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-73/05-P.
II.5) Kratek opis: nakup Oracle licenc z
vzdrževanjem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PSP-73/05-P: Oracle Software, d.o.o., kontaktna oseba:
Mitja Žakelj, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-88-29,
faks 01/588-88-01, elektronska pošta: mitja.zakelj@oracle.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost: za
dobavo Oracle licenc z enoletnim vzdrževanjem 24,106.450,60 SIT za enoletno vzdrževanje obstoječih Oracle licenc 5,278.717,04
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: PSP-73/05-P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 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: 1. 2. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 430-133/2005
Ob-2741/06
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:
29.86.00.00-5.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo robotske linije DNK, št. 430-133/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava, namestitev in verifikacija
delovanja robotske linije DNK ter izvedba
šolanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in dodatno delovno operacijo ekstrakcije DNK.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-133/2005: Omega
d.o.o., kontaktna oseba: Anton Kovač, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/427-32-13, faks +386/1/427-31-91,
elektronska pošta: omega@omega.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,692.640 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: 430-133/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21022/05.
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: 31. 1. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-2769/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 082/2005-E-OME/B.
II.5) Kratek opis: nakup kaset formatov DIGITAL BETACAM in MPEG IMX ter
DVCAM.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-082/2005-E-OME/B:
Lorex d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Šerbec, Stegne 33, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/51-40-485.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): najnižja ponudba 128.080,80
EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-082/2005E-OME/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne; Ur. l. RS, št. 106 z dne 30. 10.
2003.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-217/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 82 z dne 9. 9.
2005, Ob-24077/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; Schengenski izvedbeni načrt,
PSF0516.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Št. 3029-12
Ob-2771/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktna oseba: Silva Pust, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47, elektronska pošta: Iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup mesa mlado
pitanega goveda (polovice) v živem, z
obveznostjo obnavljanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 106,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
1. najnižja cena,
2. reference ponudnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. ZJN-13.B/2004 z dne
30. 4. 2004: MIP d.d., kontaktna oseba: Robert Soban, Panovška cesta 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 103,496.400 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1097804 z dne 30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 43/06
Ob-2772/06
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, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nadgradnja slikovnega računalnika za MR GE Signa 1,5T.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.

IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 77/05: Auremiana, d.o.o.,
Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-11-343, faks 05/73-11-350.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 19,000.000
SIT z DDV; najnižja ponudba 19,000.000
SIT z DDV, najvišja ponudba 20,940.480
SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 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.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na
podlagi 3. točke prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 1. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-217/2005
Ob-2773/06
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:
32.54.40.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo
vmesnikov GSM, št. 430-217/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava naprav oziroma sistemov za
posredovanje govornih klicev iz fiksnega
v mobilno omrežja – vmesnikov GSM ter
izvedba servisno tehničnega šolanja in
usposabljanja uporabnikov.
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. 430-217/2005: Inovakom d.o.o., kontaktna oseba: Matej Križnar,
Šuceva ul. 27, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/231-49-80, faks +386/4/231-49-81,
elektronska pošta: kriznar@inovakom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,400.000 SIT.

Stran

Ob-2787/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-100,
faks 03/56-24-101, elektronska pošta:
zd.trbovlje@siol.net.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN2/2006.
II.5) Kratek opis: zobozdravstveni material.
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:
– za 1. in 2. sklop: zobozdravstveni material za ambulante in zobno tehniko je bil
izbran dobavitelj: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
– za 3. sklop: zobozdravstveni material
za ortodonta je bil izbran dobavitelj: Studio
33 d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV):
– vrednost pogodbe za 1. sklop: zobozdravstveni material za ambulanto je
4,001.530 SIT,
– vrednost pogodbe za 2. sklop: zobo
zdravstveni material za zobno tehniko je
6,136.942 SIT,
– vrednost pogodbe za 3. sklop: zobozdravstveni material za ortodonta je
667.648,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcu del: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34252/05.
VI.6) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VII.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 412-24/01-40003/05
Ob-2933/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Sašo Baras,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: saso.baras@sloveniacontrol.si,
internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-24/01-400003/05.
II.5) Kratek opis: the supply and installation of VHF system.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 1: Rohde&Schwarz, Osterreich
GesmbH, kontaktna oseba: Josef Wagner,
Tehnologiestrasse 10, Bebaude E, 1120 Vienna, Osterreich, tel. +386/1/423-46-51, faks
+386/1/423-46-11, elektronska pošta: Josef.Wagner@rsoe.rohde-schwarz.com, internetni naslov: www.rohde-schwarz.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 657.200 EUR; najnižja
ponudba 657.200 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
412-24/01-400003/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Praetor d.o.o.
Ob-2934/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jn-06/2005.
II.5) Kratek opis: pisarniški material po
sklopih:
A) razni pisarniški material,
B) tiskovine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-06/2005 A: razni pisar-
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niški material: DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petrovšek,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-67-147, faks 01/58-67-148,
elektronska pošta: javna.naročila@dzs.si,
internetni naslov: www.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,030.620,13 SIT;
najnižja ponudba 10,030.620,13 SIT, najvišja ponudba 11,133.442,81 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-06/2005 B: Tiskovine:
DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petrovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovanija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48, elektronska pošta: javna.naročila@dzs. si, internetni
naslov: www.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,690.452 SIT; najnižja
ponudba 1,690.452 SIT, najvišja ponudba
2,002.154,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-06/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25544/05.
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: 2. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-2938/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Pirc,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-277, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Matjaz.pirc@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 40100000-3.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za potrebe javne razsvetljave ter
javnih zavodov v Občini Krško za leto
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: postopek s pogajanji brez predhodne objave.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik v odprtem postopku ni pridobil pravilnih ponudb
in je v skladu tretjim odstavkom 20. člena
ZJN1-UPB1 izvedel postopek s pogajanji
brez predhodne objave in k pogajanjem povabil vse ponudnike, ki so ponudbe predložili v odprtem postopku.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/VVB: za oba razpisana
sklopa se izbere: Elektro Celje d.d., kontaktna oseba: Nataša Kure, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-07,
faks 03/548-50-13, elektronska pošta: Natasa.kure@elektro-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV):
– dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave 44,063.785,35 SIT,
– dobava električne energije za potrebe
javnih zavodov 30,947.533,95 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: 931-8/2005 O604.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 v odprtem postopku, 1 v postopku s pogajanji.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26574/05 z dne 7. 10. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
Občina Krško
Ob-2972/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-55-280, faks
02/23-55-237, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni–mb.si, internetni naslov:
http//www.uni–mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2005-JN.
II.5) Kratek opis: dobava, vgradnja in
priklop laboratorijske opreme za Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5/2005: Mikro+polo
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Fras, Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/614-33-00, faks 02/614-33-29, elektronska pošta: info@mikro-polo.si, internetni
naslov: http//www.mikro–polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,964.431 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/JN-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Univerza v Mariboru

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
7. javno naročilo št. 3/2005: Medis d.o.o.,
kontaktne osebe: Tina Stražiščar, Meri Prodan in Karmen Marin, Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-96-900, faks
01/58-96-991.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,737.076,99 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 8. javno naročilo št. 3/2005: Valencia
Stoma-medical d.o.o., kontaktna oseba:
Gorazd Bertalanič, Gregorčičeva 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-12-490, faks
01/25-14-959.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 132.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 9. javno naročilo št. 3/2005: Apollonia
d.o.o., kontaktna oseba: Niko Javornik, Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/548-35-10, faks 01/540-03-97.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,110.675,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
10. javno naročilo št. 3/2005: Sind Ljubljana
d.o.o., kontaktna oseba: Vjekoslav Antonić,
Verovškova 64, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/360-11-40, faks 01/360-11-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 737.419,83 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
11. javno naročilo št. 3/2005: Farcom d.o.o.,
kontaktna oseba: Helena Košir, Zaprta ulica
6, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/64-02-900,
faks 05/64-02-901.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,129.480 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 12. javno naročilo št. 3/2005: PRI-MA
d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Bergant,
Tržaška 28, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/756-20-15, faks 01/756-20-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23.840 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
13. javno naročilo št. 3/2005: Johnson &
Johnson d.o.o., kontaktna oseba: Miranda Angelovski, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-18-00, faks
01/585-18-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,791.885,43 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
14. javno naročilo št. 3/2005: IRIS Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Saša
Jesenovec Ljubojević, Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-66-88,
faks 01/200-66-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,963.708,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
15. javno naročilo št. 3/2005: Merit d.o.o.,

Ob-2984/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA - 10.
II.5) Kratek opis: RTG aparature, naslednji sklopi:
– sklop 1: multifunkcionalni teledirigirani
digitalni rentgenski aparat za fluoroskopijo,
radiografijo in angiografijo
– sklop 2: mobilni sistem s C lokom;
– sklop 3: klasični radiografski aparat s
tomografijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): vseh sklopov 135,000.000 SIT z
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– tehnične karakteristike – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1: Gorenje GTI, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 105,817.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 2: Gorenje GTI, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,385.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 3: Gorenje GTI, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,825.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25521/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-3096/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-23-400, faks
02/88-23-411.
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: 3/2005.
II.5) Kratek opis: medicinski pripomočki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 210,546.762,60 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja končna cena posamezne vrste
blaga ob izpolnjevanju tehničnih in kakovostnih zahtev iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 1. javno naročilo št. 3/2005: MetalkaZastopstva Media d.o.o., kontaktni osebi:
Gabi Stopar in Tomaž Petrič, Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-84-65,
faks 01/230-84-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,272.912 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
2. javno naročilo št. 3/2005: Labohem d.o.o.,
kontaktna oseba: Irena Kralj, Kettejeva 16,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-41-121,
faks 01/72-41-121.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,686.758,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 3. javno naročilo št. 3/2005: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, 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 26,925.079,71 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
4. javno naročilo št. 3/2005: Profarmakon International d.o.o., kontaktna oseba: Gregor
Strlič, Preradovičeva 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-62-20, faks 02/421-62-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,190.964 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 5. javno naročilo št. 3/2005: Auremiana
d.o.o., kontaktna oseba: Ermida Grgič, Partizanska 109, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/73-11-344, faks 05/73-11-350.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,318.960 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
6. javno naročilo št. 3/2005: Emporio Medical d.o.o., kontaktna oseba: Titina Zobec,
Prešernova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/425-11-50, faks 01/426-04-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10.585 SIT.
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kontaktna oseba: Marjeta Jakšič, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/548-37-10, faks 01/548-37-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 969.091,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 16. javno naročilo št. 3/2005, Medinova
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Safran, Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-29-278, faks 01/43-29-278.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,821.730 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
17. javno naročilo št. 3/2005: Gopharm d.d.
Nova Gorica, kontaktni osebi: Metka Prinčič
in Tjaša Martinuc, Cesta 25. junija 1D, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-04-312,
faks 05/33-04-311.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,967.162 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 18. javno naročilo št. 3/2005: Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., kontaktna
oseba: Branka Burnik, Skaručna 14A, 1217
Vodice, Slovenija, tel. 01/833-28-10, faks
01/833-28-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,428.690 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
19. javno naročilo št. 3/2005: Paul Hartman
Adriatic d.o.o., kontaktna oseba: Rosita Jelovčan, Letališka 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/548-45-82, faks 01/548-45-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,251.962,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
20. javno naročilo št. 3/2005: Mediline d.o.o.,
kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30,
1241 Kamnik, Slovenija, tel. 01/830-80-40,
faks 01/830-80-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,824.477,09 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 21. javno naročilo št. 3/2005: Mikro
+ Polo d.o.o., kontaktni osebi: Jožica Benko
in Janja Ogrizek, Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-00, faks
02/614-33-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 156.326 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
22. javno naročilo št. 3/2005: Kemofarmacija d.d., kontaktne osebe: Milan Jurenec,
Barbara Kokalj in Marija Koren, Cesta na
Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-09-800, faks 01/47-09-973.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,237.020,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 23. javno naročilo št. 3/2005: Tosama
d.d., kontaktna oseba: Olaf Kolar, Šaranovičeva 35, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-01-00, faks 01/721-02-44.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,004.109,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
24. javno naročilo št. 3/2005: AMS Meding
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Arzenšek,
Ljubljanska c. 6A, 3230 Šentjur, Slovenija,
tel. 03/746-11-50, faks 03/746-11-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,171.343,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
25. javno naročilo št. 3/2005: SAN.KO.M
d.o.o., kontaktna oseba: Marija Kozin,
Ježica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-70-30, faks 01/589-70-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 630.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 26. javno naročilo št. 3/2005: Interpart
d.o.o., kontaktna oseba: Vinko Starič, Cesta
na Brdo 85, 1125 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/423-18-85, faks 01/423-18-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,143.013,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 27. javno naročilo št. 3/2005: MM
Surgical d.o.o., kontaktni osebi: Miran Bizjak in Matjaž Bajc, Galjevica 81, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-21-56, faks
01/436-00-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,327.252,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 28. javno naročilo št. 3/2005: Cardio
Medical d.o.o., kontaktna oseba: Jasmina
Gornik, Ulica bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-87-25, faks
01/500-87-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 428.571,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
29. javno naročilo št. 3/2005: Thomy F.E.
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Goričan, Vodnikova 170, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/500-87-20, faks 01/500-87-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,238.190,82 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 30. javno naročilo št. 3/2005: Simps's
d.o.o., kontaktna oseba: Stane Žvab, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/542-16-06, faks 01/542-16-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,094.352 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 31. javno naročilo št. 3/2005: Medias
International d.o.o., kontaktna oseba: Nika
Paternoster, Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-02-300, faks
01/52-02-495.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,433.796,85 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 32. javno naročilo št. 3/2005: Farmadent d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Grilc,
Minarikova 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-28-11, faks 02/462-20-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,387.527,78 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 36.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11865/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-3116/06
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., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup goriva, kurilnega olja in maziv v treh sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
I. sklop: goriva – 124,000.000 SIT,
II. sklop: kurilno olje – 15,000.000 SIT,
III. sklop: maziva – 4,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena za I., II, III. sklop,
2. plačilni pogoji za I., II, III. sklop,
3. dobavni rok za II, III. sklop,
4. oddaljenost distributerja od sedeža
naročnika samo za I. sklop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 480-JNVV/B-2005 za I.
sklop: goriva: OMV Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Elvis Štader, Ferrarska 7, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-300.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 115,907.944,69 SIT, najvišja ponudba
117,093.536,69 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 480-JNVV/B-2005 za
II. sklop: kurilno olje: Petrol d.d. Ljubljana,
kontaktna oseba: Franc Premrn, Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
041/745-020.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13,760.040
SIT, najvišja ponudba 13,820.040 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 480-JNVV/B-2005 za
III. sklop: maziva: Avtotehna oprema d.o.o.,
kontaktna oseba: Samo Homovec, Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/581-87-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,368.800
SIT, najvišja ponudba 4,330.450 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: za I. in II.
sklop 2, za III. sklop pa 4 ponudbe.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 99-101 z dne 11. 11.
2005, Ob-30266/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-3156/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 82-2005/JNB.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja pisarniškega, potrošnega in elektro materiala, II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 177,000.000 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. 82/B: Mladinska knjiga
trgovina, d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 124,994.589,47 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: 82/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20271/04 z dne 23. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je na podlagi Zakona o javnih naročilih ZJN-1 in v
skladu z letnim planom nabav 20. 10. 2005
povabil kandidate, s priznano sposobnostjo
k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po
omejenem postopku za dobavo »Pisarniškega, potrošnega in elektro materiala za
obdobje treh let«, II. faza.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.

+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): dopolnilni besednjak, glavni predmet: 30.12.00.00-6, dodatni predmeti, glavni
besednjak: 50.31.30.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo in vzdrževanje birotehnične opreme, št.
430-75/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava birotehnične opreme (fotokopirni stroji, barvni tiskalnik – fotokopirni stroj) in vzdrževanje te opreme za
prvih 24 mesecev garancijskega roka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,916.666,67 (od tega 16,000.000
SIT za 2 leti).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena in urejenost sistema kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-75/2005 (za sklopa 1
in 2): Konica Minolta d.o.o., kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna c. 101, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/568-05-15,
faks +386/1/568-05-69, elektronska pošta:
Maja.Tekavec@konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,808.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-75/2005 (za
sklop 3): Ilir servis d.o.o., kontaktna oseba: Nevenka Kogoj, Ob železnici 18, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/520-74-04,
faks +386/1/520-74-21, elektronska pošta:
info@ilir.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,561.076 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: 430-75/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 54/05, z dne 3. 6.
2005, Ob-15717/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve-Policije

Št. 430-75/2005
Ob-3264/06
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.

Ob-3269/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisni-

Št. 403-73/2005
Ob-3117/06
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:
32.34.42.30-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo TETRA
digitalnih radijskih postaj, št. 403-73/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava TETRA digitalnih radijskih
postaj in izvedba šolanja za predmetno
opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101,126.666 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. 403-73/2005: Kompas telekomunikacije d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Zajelšnik, Pot k Sejmišču 30, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/530-31-10, 530-58-08,
faks +386/1/530-58-26, elektronska pošta:
i.zajelsnik@kompas-telekom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 95,436.294 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: 403-73/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 33-34 z dne 1. 4.
2005, Ob-8985/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; 2003 Nacionalni Phare program – sofinanciranje.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Stran

Stran
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ca_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jn-04/2005.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih:
6. sklop: mleko in mlečni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9.000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-04/2005 6. sklop:
Mleko in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Marieta Šoštaršič, Industrijska ulica 10, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/536-12-21, faks
02/522-13-39, elektronska pošta: sostarsic.marieta@pomurske-mlekarne.si, internetni naslov: www.pomurske-mlekarne.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,846.550 SIT;
najnižja ponudba: 13,846.550 SIT, najvišja
ponudba: 13,846.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Jn-04/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20259/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Gradnje
Št. 44/06
Ob-2775/06
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, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.30-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija prostorov za
SPS KRG, 7. nadstropje, KO za kirurgijo
srca in ožilja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,17 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 37/05: diesel električni
agregat in rekonstrukcija NN bloka v TP:
Arba Plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Šimenc, Pot v smrečje 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,671.240,16 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16107/05 z dne 10. 6. 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: 31. 1. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-2932/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta: pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si/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: Adaptacija knjižnice Mirana
Jarca št. 414-05-16/99-1313.
II.5) Kratek opis: prenova obstoječih
objektov Rozmanova ulica 26 in 28 ter
ureditev atrija. Jano naročilo obsega izvedbo gradbenoobrtniških del in instalacijskih del. Dela se bodo izvajala v letu
2006 in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): vrednost vseh razpisanih del je ocenjena na 625 milijonov 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. 22867/05: Malkom Novo
mesto d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Skube, Košenice 86, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-14-70, faks 07/393-14-80,
elektronska pošta: malkom@malkom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 510,849.213,09 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 135,151.192 SIT, delež 26,45%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Adaptacija knjižnice
Mirana Jarca št. 414-05-16/99-1313.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22867/05.
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: 1. 2. 2006.
Mestna občina Novo mesto

Ob-3095/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, kontaktna oseba: Breda Kosec, Tržaška cesta 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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zap. št. JN:41/05 VV, št.
zadeve: 430-14/2005.
II.5) Kratek opis: gradnja policijske
postaje Ormož z vsemi rušitveno-pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in
komunalno energetsko napajanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 583,333.333,33 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. 41/05 VV: naročnik
skladno z določili 76. člena ZJN-1-UPB1,
zavrača vse ponudbe kot nepravilne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 95-96 z dne 28. 11.
2005, Ob-29335/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; EU sredstva – Schengenski vir.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni izbral
nobene ponudbe. Skladno z določilom 76.
člena ZJN-1-UPB, je naročnik zaradi ugotovljenih nepravilnosti zavrnil vse ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-1/06
Ob-3305/06
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000433.
II.5) Kratek opis: izvedba aktivne protihrupne zaščite naselij Dedni dol in Žabjek na AC odseku Višnja Gora–Bič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 227,000.000 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: Primorje d.d., kontaktna
oseba: Bojan Bajec, dipl. inž. grad., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 225,608.436,96 SIT.
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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: 2005/000433.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

2. sklop: tisk 3,440.000 kosov rednih poštnih znamk z motivom Božič in novo leto,
v polah po 50 znamk, v vrednosti 1,527.200
SIT brez DDV,
5. sklop: tisk 910.000 kosov priložnostnih
poštnih znamk, v polah po 25 znamk, v vrednosti 1,315.600 SIT brez DDV,
6. sklop: tisk 360.000 kosov priložnostnih
poštnih znamk, v polah po 16 znamk, v vrednosti 512.500 SIT brez DDV,
7. sklop: tisk 270.000 kosov priložnostnih
poštnih znamk, v polah po 10 znamk, v vrednosti 437.100 SIT brez DDV,
8. sklop: tisk 160.000 kosov priložnostnih
poštnih znamk, v polah po 8 znamk, v vrednosti 273.600 SIT brez DDV;
Ali: najnižja ponudba/najvišja ponudba:
2. sklop: 1,527.200 SIT brez DDV,
4,743.937,44 SIT brez DDV,
5. sklop: 1,315.600 SIT brez DDV,
4,336.390,09 SIT brez DDV,
6. sklop: 512.500 SIT brez DDV,
11,511.954,85 SIT brez DDV,
7. sklop: 437.100 SIT brez DDV,
1,225.770 SIT brez DDV,
8. sklop: 273.600 SIT brez DDV,
923.869,84 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 61-2005/JNS: Delo tiskarna, d.d., kontaktna oseba: Tomaž Markovič,
Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
3. sklop: tisk 180.000 kosov zvežčkov
rednih poštnih znamk, po 12 znamk, z motivom Božič in novo leto, na samolepilnem
papirju, v vrednosti 3,523.980 SIT brez
DDV,
4. sklop: tisk 50.000 kosov kartončkov s
6 rednimi poštnimi znamkami, z voščilnim
motivom na samolepilnem papirju, v vrednosti 1,320.400 SIT brez DDV,
9. sklop: tisk 120.000 kosov priložnostnih
poštnih znamk v obliki srca, v polah po 10
znamk, v vrednosti 856.800 SIT brez DDV,
13. sklop: tisk 30.000 kosov zvežčkov
priložnostnih poštnih znamk, v zvežčku po 8
znamk, na samolepilnem papirju, v vrednosti 1,114.200 SIT brez DDV,
15. sklop: tisk 40.000 kosov ilustriranih,
dotiskanih, razgledničnih dopisnic, v vrednosti 999.781,25 SIT brez DDV,
16. sklop: tisk 12.000 kosov pisem z
barvnim in belim potiskanim papirjem, v vrednosti 1,187.100 SIT brez DDV,
19. sklop: ponatis 120.000 kosov pisem
z belim pisemskim papirjem, v vrednosti
2,384.239,09 SIT brez DDV;
Ali: najnižja ponudba/najvišja ponudba:
3. sklop: 3,523.980 SIT brez DDV,
6,421.350,59 SIT brez DDV,
4. sklop: 1,320.400 SIT brez DDV,
2,454.628,24 SIT brez DDV,
9. sklop: 856.800 SIT brez DDV,
3,831.088,97 SIT brez DDV,
13. sklop: 1,114.200 SIT brez DDV,
2,624.978,72 SIT brez DDV,
15. sklop: 999.781,25 SIT brez DDV,
1,811.770,80 SIT brez DDV,
16. sklop: 1,187.100 SIT brez DDV,
1,187.100 SIT brez DDV,
19. sklop: 2,384.239,09 SIT brez DDV,
2,384.239,09 SIT brez DDV.

Storitve
Št. 433-01-10016/2005-01111-00 Ob-3278/06
Popravek
V javnem razpisu za oblikovanje, izdelavo obrazcev pod oznako JN 18/2005 CTO,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9 z dne
27. 1. 2006, Ob-998/05 se popravi točko
V.1.2).
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,453.816,66 SIT.
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-2774/06
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, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: razširitev programske
opreme na SPS Ginekološki kliniki za področje laboratorijskih storitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 71/05: List, d.o.o., Menardova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-24-42, faks 01/283-24-42.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 7,142.400 SIT
z DDV oziroma 5,952.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji
brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na podlagi 1. točke prvega odstavka 97. člena.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 1. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-2778/06
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:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: peter.hometer@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve A15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 78.13.50.00-2, dodatni predmeti:
78.12.10.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: tiskanje poštnih vrednotnic
v letu 2006.
II.5) Kratek opis: tiskanje poštnih vrednotnic in filatelističnih izdelkov v letu
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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. 61-2005/JNS: Poštovni tiskarna cenin Praha, kontaktna oseba: Ing.
Pavel Mejstřík, Ortenovo námestí 16, 17004
Praha 7-Hocešovice, Češka republika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: ponatis 50,000.000 kosov rednih poštnih znamk z motivom Cvetje Slovenije, v polah po 50 znamk, v vrednosti
18,455.121,08 SIT brez DDV,
17. sklop: ponatis 45,000.000 kosov rednih poštnih znamk, v polah po 50 znamk, v
vrednosti 17,688.433,86 SIT brez DDV,
18. sklop: ponatis 2,800.000 kosov rednih dopisnic, v vrednosti 4,159.331,01 SIT
brez DDV;
Ali: najnižja ponudba/najvišja ponudba:
1. sklop: 18,455.121,08 SIT brez DDV,
87,779.379 SIT brez DDV,
17. sklop: 17,688.433,86 SIT brez DDV,
91,912.166,60 SIT brez DDV,
18. sklop: 4,159.331,01 SIT brez DDV,
26,698.923,19 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 61-2005/JNS: Cetis, d.d.,
kontaktna oseba: Milena Smeh, Čopova 24,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 61-2005/JNS: Allami
Nyimda, kontaktna oseba: Robert Keczely,
Halom u. 5, 1102 Budapest, Madžarska.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
14. sklop: tisk 108.000 ovitkov prvega
dne, v vrednosti 6,150.803,07 SIT brez
DDV;
6,150.803,07
SIT
brez
DDV,
15,098.731,62 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 61-2005/JNS: Oriental
Press, kontaktna oseba: Ranit Bhuyan, P.O.
Box 161, Manama, Kraljevina Bahrain.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
10. sklop: tisk 200.000 kosov priložnostnih poštnih znamk, v mali poli 6 znamk, v
vrednosti 337.586,26 SIT brez DDV,
11. sklop: tisk 150.000 blokov z eno
priložnostno poštno znamko, v vrednosti
540.760,95 SIT brez DDV,
12. sklop: tisk 80.000 blokov s 4 priložnostnimi znamkami, v vrednosti 493.321,58
SIT brez DDV;
Ali: najnižja ponudba/najvišja ponudba:
10. sklop: 337.586,26 SIT brez DDV,
950.000 SIT brez DDV,
11. sklop: 540.760,95 SIT brez DDV,
2,507.578,24 SIT brez DDV,
12. sklop: 493.321,58 SIT brez DDV,
1,337.886,20 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: 61/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22584/05 z dne 19. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 1. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 52/06
Ob-2783/06
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, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 20.
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:
63.60.00.00-5.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: oddaja storitve izvajanja
internega transporta za potrebe Kliničnega
centra Ljubljana (storitev se oddaja za obdobje treh let – 1B, št. kategorije 20.
II.5) Kratek opis: izvajanje transportne
dejavnosti na območju Kliničnega centra
Ljubljana zajema materialni tok hrane,
perila, sterilnega materiala, lekarniškega
materiala, potrošno-medicinskega materiala, dializnih preparatov, pisarniškega
potrošnega materiala, čistil, drobnega
inventarja, osnovnih sredstev, živil, biološkega materiala, postelj, opreme in več
vrst odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 426,720.000 SIT brez DDV oziroma
512,064.000 SIT z DDV za obdobje treh
let.
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. 38/05: Periteks,
d.o.o., Blatnica 2, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/563-70-99, faks 01/562-18-49.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
453,600.000 SIT z DDV, najvišja ponudb
516,683.664 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 234/05-11655/05 z dne 29. 4.
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: 2. 2. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 404-01-118/2004
Ob-2784/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jožica.ložar@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-118/2004.
II.5) Kratek opis: finančni najem s postopnim odkupom – leasing »Športne
dvorane Gimnazije Idrija«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 394,902.960 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. 404-01-118/2004:
naročnik je zavrnil vse ponudbe in zaključil
postopek.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-118/2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26057/04 z dne 1. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je skladno
z drugo alinejo 4. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno,
neprimerno ali nespremenljivo (Uradni list
RS, št. 33/04) zavrnil vse ponudbe kot nespremenljive in zaključil postopek.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 1. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 404-01-121/2004
Ob-2786/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jozica.lozar @gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-121/2004.
II.5) Kratek opis: finančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta »prenova II. gimnazije v Mariboru – I. faza (novogradnja naravoslovnega in športnega
trakta z ostalimi pripadajočimi deli)«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.083,231.173,05 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. 404-01-159/2004:
KBM-Leasing d.o.o., kontaktna oseba: Irena Brumen, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-24-88, faks
02/229-24-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.189,496.638,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 1.038,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-121/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob- 26053/04 z dne 1. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 1. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3155/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: A15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.14.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 71-2005/JNS.
II.5) Kratek opis: tiskanje obrazcev v
poštnem prometu za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 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. 71-2005/JNS: Tiskarstvo
Tamar, Tanšek Romana, s.p., Cvetna 21,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 1,795.500
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. 71-2005/JNS: Mipro,
d.o.o., Tbilisijska 57 b, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 5,365.000
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 71-2005/JNS: Tisakrstvo
Martisk, Simon Marenče, s.p., Krog, Ob Ložišču 17, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 5,717.150
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. 71-2005/JNS: Utrip, d.o.o.,
Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 1,181.100
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. 71-2005/JNS: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 4,822.530
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. 71-2005/JNS: Comp-print
papir, d.o.o., Koprska 72, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 5,559.000
SIT.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 2,474.000
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: 71/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25963/05 z dne 30. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2006.
Pošta Slovenija, d.o.o.

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. 71-2005/JNS: Radeče papir muflon, d.o.o., Titova 99, 1433 Radeče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 6,765.080
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. 71-2005/JNS: Papirol, d.o.o., Preradovičeva 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 3,420.000
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 71-2005/JNS: La
Mil, d.o.o., Ljubljanska 67, 1330 Kočevje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
24,251.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 71-2005/JNS: Ino, d.o.o.,
Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 303.000
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 71-2005/JNS: V.P.C.,
d.o.o., Trnoveljska cesta 2b, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 7,867.840
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. 71-2005/JNS: Cetis, d.d.,
Čopova 24, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 4,970.650
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. 71-2005/JNS: Alfagraf trade tiskarna, d.o.o., Jamova cesta 60a, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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Št. 430-12/2006-3
Ob-3267/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat in Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_naročila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: preventivni zdravstveni pregledi za potrebe MORS.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 367/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba preventivnih predhodnih, usmerjeno obdobnih, kontrolnih in drugih
usmerjenih preventivnih zdravstvenih
pregledov na lokacijah Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto in Postojna.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.14.00.00.-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijske dveletne količine zdravstvenih pregledov:
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– lokacija Ljubljana – 780,
– lokacija Maribor – 360,
– lokacija Celje – 300,
– lokacija Kranj – 60,
– lokacija Murska Sobota – 60,
– lokacija Nova Gorica – 30,
– lokacija Novo mesto – 90,
– lokacija Postojna – 30.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna
vrednost ponudbe višja od 30 mio SIT brez
DDV);
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kandidat jo priloži le v
primeru, če je skupna vrednost ponudbe
višja od 30 mio SIT brez DDV). Ponudnik
mora predložiti izjavo banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene vrednosti
brez DDV, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, oziroma 90 dni v
obdobju začasnega financiranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje 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:
– da je finančno in poslovno sposoben;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto;
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem ra-
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čunu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo:
1. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izpolnitev javnega
naročila.
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
cenik oziroma predračun;
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika.
Dokazilo:
– podpisane in žigosane zahtevane
izjave.
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-833/06 z dne 20. 1.
2006.
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,
2. pri lokacijah Ljubljana, Maribor in Celje
maksimalno število izvedenih pregledov za
naročnika na dan.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 8. 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 367/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006.
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: Ministrstvo
za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-3272/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/578-91-26, faks
01/578-94-06, elektronska pošta: MZadel@onko-i.si, internetni naslov: www.onkoi.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 008/05 SJN.
II.5) Kratek opis: tiskarske in druge
spremljajoče storitve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35 mio 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. JNVV 008/05
SJN; sklop 1, 2, 4: Herle M&V d.o.o.,
IC Trzin, kontaktna oseba: Viktor Herle, Dobrave 3, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/562-12-90, faks 01/562-12-93, elektronska pošta: tisk@herle.si, internetni naslov:
www.herle.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV 008/05 SJN; sklop
1, 2, 3, 4, 5: Tiskarna Radovljica, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 56, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-18-00, faks 04/531-58-64,
elektronska pošta: info@tiskarna-radovljica.si, internetni naslov: www.tiskarna-radovljica.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV 008/05 SJN; sklop
1, 2, 4, 5: DZS, založništvo in trgovina d.d.,
kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-97-00, faks 01/306-97-77, internetni
naslov: www.dzs.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV 008/05 SJN; sklop
4: Studio N, Tina Noč s.p., kontaktna oseba:
Tina Noč, Povšetova 1, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/438-31-75, faks 01/438-31-70,
elektronska pošta: studio-n@siol.net, internetni naslov: http://freeweb.siol.net/tinanoc1/.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV 008/05 SJN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana

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:
903.12.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00416.
II.5) Kratek opis: izdelava okoljskega
poročila za HC Koper–Dragonja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: PS Prostor d.o.o.,
kontaktna oseba: Gorazd Kobal, Vojkovo
nabrežje 30, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,179.000 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: 2005/00416.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 412-28/01-40003/05
Ob-3273/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola zračnega prometa d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Rožič, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-48-50,
faks 01/47-34-860, elektronska pošta: natasa.rozic@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.12.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-0028.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za
opravljanje računovodskih storitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10 mio SIT/letno, za obdobje 3 let
30 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 412-0028: Sova
d.o.o., Trebinjska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-67-30, elektronska pošta: tomaz@sova.si, internetni naslov:
http://www.sova.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,414.320 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: 412-0028.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 99 z dne 11. 11. 2005,
Ob-30378/05.
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: 2. 2. 2006.
Kontrola zračnega prometa d.o.o.
Ob-3280/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmar-

tinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/durs/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
78.14.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/2006 tiskanje DOH.
II.5) Kratek opis: javno naročilo tiskanja obrazca za napoved dohodnine in
navodila za izpolnjevanje obrazca za napoved dohodnine za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 01/2006 tiskanje
DOH: RS, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, kontaktna oseba: Igor Štraus,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-28-23, elektronska pošta:
igor.straus@gov.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 20,849.500
SIT, najvišja ponudba 24,792.775 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-1/2006-01111-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 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.7) Drugi podatki:
Javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave,
skladno s 4. odstavkom 20. člena ZJN-1A.
K oddaji ponudb so bili povabljeni ponudniki
s statusom invalidskega podjetja. Ocenjena
vrednost naročila ne presega vrednosti, od
katere dalje je potrebno javni razpis objaviti
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
K predložitvi ponudb smo povabili ponudnike:
– Cetis-graf, d.d., Čopova 24, 3000 Celje,
– INO, grafično podjetje, d.o.o., Cesta v
Trnovlje 7, 3000 Celje,
– SET, d.d., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana-Polje.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 110-1/06
Ob-3304/06
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.
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Št. 110-1/06
Ob-3306/06
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:
743.23.0.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00468.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji G1-2 (HC) Hajdina (Draženci).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: ZAG-Zavod za gradbeništvo, kontaktna oseba: dr. Borut Petkovšek, univ. dipl. inž. geol., Dimičeva 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Stran

986 /

Št.

13 / 10. 2. 2006

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,128.028,37 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: 2005/00468.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 82 z dne 9. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-3307/06
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:
701.21.0.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00478.
II.5) Kratek opis: pridobivanje objektov
in zagotovitve nadomestne gradnje ali
nadomestnih stanovanjskih, poslovnih,
in drugih prostorov rušencem zaradi gradnje AC na odseku Slivnica-Draženci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,866.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Dodoma d.o.o., kontaktna oseba: Nevenka Murko, Partizanska c.
13a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,546.666,67 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: 2005/00478.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 236/06
Ob-2952/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 09/05.
II.5) Kratek opis: dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 09/05: sklop 1: kabelski
končniki za enožilne s.n. energetske kable:
C&G d.o.o., kontaktna oseba: Stane Novak,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-57, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: Stane.novak@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,115.940 SIT; najnižja
ponudba 6,115.940 SIT, najvišja ponudba
12,065.350 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 09/05: sklop 2: kabelske spojke za enožilne s.n. energetske kable: Vel Kabel d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Velkavrh, Abramova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/257-66-66, faks 01/423-45-29,
elektronska pošta: velkabel@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,743.000 SIT; najnižja
ponudba 7,743.000 SIT, najvišja ponudba
12,889.580 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 09/05: sklop 3: kabelska oprema s.n. v izvedbi za SF6 postroje:
naročilo ni oddano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. JN 09/05: sklop 4: kabelski končniki in kabelske spojke za trožilne
s.n. energetske kable: Vel Kabel d.o.o., kontaktna oseba: Igor Velkavrh, Abramova 17,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/257-66-66,
faks 01/423-45-29, elektronska pošta: velkabel@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,768.400 SIT;
najnižja ponudba 23,768.400 SIT, najvišja
ponudba 23,768.400 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 09/05: sklop 5: kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in samoskrčni material: naročilo ni oddano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 09/05: sklop 6: zaščitne
cevi in pribor za kable: naročilo ni oddano.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 09/05, sklop 1:
kabelski končniki za enožilne s.n. energetske kable.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
6,115.940 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 09/05, sklop 2:
kabelske spojke za enožilne s.n. energetske kable.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
7,743.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 09/05, sklop
3: kabelska oprema s.n. v izvedbi za SF6
postroje.
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 09/05, sklop
4: kabelski končniki in kabelske spojke za
trožilne s.n. energetske kable.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
23,768.400 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 09/05, sklop 5:
kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in
samokrčni material.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 09/05, sklop 6:
zaščitne cevi in pribor za kable.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 09/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: kabelski končniki za enožilne
s.n. energetske kable: 4 pravilne ponudbe,
1 nepravilna ponudba;
– sklop 2: kabelske spojke za enožilne s.n. energetske kable: 3 pravilne po
nudbe;
– sklop 3: kabelska oprema s.n. v izvedbi za SF6 postroje: 3 ponudbe – naročnik
zaradi neprecizno definiranih TRP v razpisni dokumentaciji ni izbral najugodnejšega
ponudnika;
– sklop 4: kabelski končniki in kabelske
spojke za trožilne s.n. energetske kable: 1
pravilna ponudba, 1 nepravilna ponudba;
– sklop 5: kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in samokrčni material: 1 pravilna
ponudba, 1 nepravilna ponudba (glej opombo 1 pod točko VI.8);
– sklop 6: zaščitne cevi in pribor za kable: 3 pravilne ponudbe (glej opombo 1 pod
točko VI.8).
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7636/05;
Uradni list RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-13102/05.
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.8) Drugi podatki: sklop 5 in sklop 6: po
odločitvi/sklepu DRK št. 018-295/05-32-2277
z dne 27. 9. 2005 izbrana ponudnika nista

končanem postopku odpiranja neodprte
vrnila pošiljatelju.
6. Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper (www.koper.si).
Mestna občina Koper

podaljšala veljavnosti ponudb, zato naročnik
ni izbral najugodnejšega ponudnika.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Mednarodni razpisi
Št. 188/2006
Ob-2735/06
Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih
in nagradah Mestne občine Koper (Uradne
objave št. 3/96, 54/01), Komisija Občinskega sveta mestne občine Koper za priznanja
in nagrade objavlja
javni razpis
za podelitev priznanj Mestne občine
Koper »Priznanje 15. maj« za leto 2006
in »Priznanje z veliko plaketo« za leto
2006
1. Za leto 2006 Komisija Občinskega
sveta mestne občine Koper za priznanja in
nagrade razpisuje:
– priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« in
– priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje z veliko plaketo«.
2. Priznanje Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« podeljuje občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko
delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih
priznanj v koledarskem letu je največ 3.
Priznanje Mestne občine Koper – »Priznanje z veliko plaketo« podeljuje občinski svet občanom/občankam ali družbenim
organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom
in skupnostim itd.) za dosežene uspehe v
krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi
in razvoju Mestne občine Koper.
3. »Priznanje 15. maj« je sestavljeno iz
ustrezne listine in denarne nagrade. Višino
denarne nagrade določi občinski svet.
»Priznanje z veliko plaketo« je v obliki
plakete.
4. Predlogi za priznanja Mestne občine
Koper – »Priznanje 15. maj« in »Priznanje
z veliko plaketo«, ki jih posredujejo občani,
podjetja, organizacije in skupnosti, morajo
biti obrazloženi s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatov/kandidatk ter točno navedbo, za katero priznanje je predlog posredovan. Predlagatelj
lahko predlaga istega kandidata/kandidatko
za obe nagradi.
5. Predloge za razpisana priznanja predlagatelji pošljejo Komisiji Občinskega sveta
mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do 10. 3.
2006, v zaprti kuverti z označbo: Ne odpiraj – predlog za priznanje Mestne občine
Koper.
Za pravočasno predložen predlog se
šteje predlog, ki je prispel po pošti na
zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno–informacijsko
pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper, do 10. 3. 2006, do vključno 12.
ure. Predloge, predložene po tem roku,
bo komisija štela za prepozne in jih bo po
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Št. 081-1/2006
Ob-2736/06
Visto l’articolo 8 del Decreto sui riconoscimenti e premi del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 3/96, 54/01), la
Commissione per riconoscimenti e premi,
operante presso il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria
bandisce il concorso
per il conferimento dei premi
del Comune città di Capodistria
“Riconoscimento 15 maggio” per l’anno
2006 e “Riconoscimento con targa
grande” per l’anno 2006
1. La Commissione per riconoscimenti
e premi presso il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria bandisce per
l’anno 2006:
– i riconoscimenti del Comune città di Capodistria – “Riconoscimento 15 maggio” e
– i riconoscimenti del Comune città di
Capodistria – “Riconoscimento con targa
grande”.
2. Il riconoscimento del Comune città
di Capodistria – “Riconoscimento 15 maggio” è conferito dal Consiglio comunale ai
cittadini/cittadine particolarmente meritevoli, che si sono distinti in campo sociale,
politico, economico, culturale, scientifico,
artistico ed in altri campi. Ogni anno possono essere conferiti al massimo 3 riconoscimenti.
Il riconoscimento del Comune città di
Capodistria – “Riconoscimento con targa
grande” è conferito dal Consiglio comunale
ai cittadini/cittadine od alle organizzazioni
(associazioni sportive, organizzazioni umanitarie, aziende, enti e comunità, ecc.) per
i successi conseguiti in periodi più brevi,
ed il cui operato contribuisce in modo rilevante all’affermazione ed allo sviluppo del
comune.
3. Il “Riconoscimento 15 maggio” consiste nell’apposito diploma e nel premio in
danaro.
L’importo di quest’ultimo viene stabilito
dal Consiglio comunale.
Il “Riconoscimento con targa grande” è
sotto forma di targa.
4. Le proposte per il conferimento dei
riconoscimenti del Comune città di Capodistria – “Riconoscimento 15 maggio” e “Riconoscimento con targa grande”, avanzate dai
cittadini, dalle imprese, dalle organizzazioni
e dalle comunità, devono essere corredate
da una motivazione dettagliata contenente
un’esauriente descrizione dei meriti e dei
successi conseguiti dai candidati/candidate
ed indicante il riconoscimento al quale si
aspira.
5. Le proposte vanno inoltrate alla Commissione per i riconoscimenti e premi presso
il Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria, via Verdi 10, entro il 10 marzo
2006. Le predette proposte vanno inviate
in busta sigillata recante l’indicazione: non
aprire – proposta per il conferimento del
riconoscimento del Comune citta’ di Capodistria.
La proposta si considera pervenuta in
tempo utile se spedita per posta all’indirizzo
sopra riportato o consegnata a mano presso
l’Ufficio di protocollo del Comune città di Ca-
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podistria entro le ore 12.00 del giorno 10. 3.
2006. Le proposte giunte dopo il suddetto
termine, saranno ritenute tardive. Le relative
buste non saranno aperte bensì restituite
al mittente a conclusione della procedura
di apertura.
6. Il bando di concorso è pubblicato anche sul sito web del Comune città di Capodistria (www.koper.si).
Comune città di Capodistria

Javni razpisi
Ob-3118/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb in dvig razpisne
dokumentacije
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
hidromehansko opremo (LOT H) za HE
Blanca in HE Krško, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 117 z dne 23. 12. 2005, št. 76/008/05
Ob-36017/05, se spremenijo točke 4.c. in
5.a:
4. (c) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 2. 2006.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 3. 2006 do 12. ure.
HSE Invest d.o.o.
Ob-3097/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o
spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št.
86/04), proračuna Republike Slovenije za leto
2006 (Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
108/04), 16. in 30. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB3),
Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002
– 2006 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265 z dne
27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02-BP-915
z dne 22. 7. 2002 in št. 444-01-12/2004/2 z
dne 20. 4. 2004), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih
investicij v letu 2006
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
spodbud za začetne investicije, ki jih bodo
upravičenci – tuje osebe zasebnega prava
(v nadaljevanju tuji investitorji) izvajali na
ozemlju Republike Slovenije.
Za začetno investicijo se šteje investicija
v osnovna sredstva za ustanovitev novega
obrata ali investicija v osnovna sredstva za
razširitev obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Republiki
Sloveniji (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali posodobitve) v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.
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Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki
jih upravičenec ali z njim povezane pravne
osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo,
in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec ali z njim povezane pravne osebe v
Republiki Sloveniji že opravljajo.
Spodbude se ne dodelijo za investicije
v naslednje dejavnosti: proizvodnja, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kot to
določa Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi ES,
ribištvo, premogovništvo, jeklarstvo, pomorski transport, industrija sintetičnih vlaken,
proizvodnja orožja in streliva.
2.1) Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in povečanje privlačnosti Slovenije
za tuje neposredne investicije z znižanjem
vstopnih stroškov tujim investitorjem, katerih
investicija bo imela ugodne učinke na odpiranje novih delovnih mest, prenos znanja in
tehnologij, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in spodbujanje povezovanja
tujih investitorjev s slovenskimi podjetji.
2.2) Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je
odpreti med 1000 in 1500 novih delovnih
mest v obdobju treh let od dodelitve spodbude.
2.3) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, medtem ko so prejemniki spodbud le
gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, v katerih imajo tuji investitorji
najmanj 10-odstotni delež, ali podružnice
tujih investitorjev.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci:
– z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo v treh
letih od dodelitve spodbude odprtih najmanj
50 novih delovnih mest. Najnižja vrednost
investicije, za katero se dodelijo spodbude
v skladu z Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
44/01), znaša:
– 1 milijon EUR v regijah, ki se uvrščajo v seznam regij A, ki najbolj zaostajajo v
razvoju (Pomurska, Podravska, Zasavska
in Spodnje-posavska), in v seznam A, B, C
in D območij občin s posebnimi razvojnimi
problemi,
– 2 milijona EUR v regijah, ki se uvrščajo v seznam regij B (Savinjska, Koroška,
Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija),
– 3 milijone EUR v regijah, ki se uvrščajo v seznam regij C (Goriška in Gorenjska),
– 4 milijone EUR, v regijah, ki se uvrščajo v seznam regij D (Obalno-kraška in
Osrednjeslovenska);
– z investicijskimi projekti v dejavnost,
katerih storitve se mednarodno tržijo, na
podlagi katerih bo v treh letih od dodelitve
spodbude odprtih najmanj 10 novih delovnih mest. Najnižja vrednost investicije, za
katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon
EUR. Kot prednostna storitvena dejavnost
se šteje:
– dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Contact Centres),
– dejavnost centrov za skupne storitve
(angl. Shared Services Centres),
– logistično-distribucijska
dejavnost
(angl. Logistics and Distribution),
– dejavnost regionalnih centrov za
upravljanje (angl. Regional Headquarters);

– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo
v treh letih od dodelitve spodbude odprtih
najmanj 10 novih delovnih mest. Najnižja
vrednost investicije, za katero se dodelijo
spodbude, znaša 1 milijon EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost
je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.
Kot najnižja vrednost investicije se šteje
investicija v opredmetena osnovna sredstva
in od neopredmetenih dolgoročnih osnovnih sredstev le koncesije, patenti, licence,
blagovne in storitvene znamke ter podobne
premoženjske pravice, ki se morajo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi
izkazati v bilanci stanja prejemnika sredstev. Prejemnik spodbud mora prispevati
najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih
sredstev.
Odpiranje novih delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje števila zaposlenih v
podjetju – prejemniku spodbud v primerjavi
s povprečjem števila zaposlenih v letu pred
oddajo vloge za dodelitev spodbud, pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s
polnim in skrajšanim delovnim časom. Nova
delovna mesta morajo biti odprta v treh letih
od dodelitve spodbude. Investicijski projekt
in na novo odprta delovna mesta morajo biti
ohranjeni v regiji najmanj pet let.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja:
– ki so za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU
proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki so bila na dan 31. 12. 2005 v stanju
kapitalske neustreznosti, ki jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02),
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Republike Slovenije,
– ki so v obdobju od leta 2000 pridobila
ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Ur. l. RS, št. 43/05).
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo, transport, industrija motornih vozil.
2.4) Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere se dodelijo
spodbude, so:
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča,
– stroški in izdatki gradnje ali nakupa
objektov,
– izdatki nakupa strojev in opreme,
– stroški bruto plač za nove zaposlitve
delavcev za dveletno obdobje.
2.5) Vloge: vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge
v javnem razpisu predloži vso zahtevano
razpisno dokumentacijo.
2.6) Dopolnitev vloge: strokovna komisija
bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala vse upravičence, katerih vlo-
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ge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve
vloge. Nepopolne vloge, ki jih upravičenci
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene.
2.7) Merila za ocenjevanje
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani ministra za gospodarstvo, na podlagi naslednjih meril:

Bojan Celar in po tel. +386/1/478-37-03 –
kontaktna oseba: Rok Tomšič. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati tudi po
elektronski pošti na elektronski naslov: bojan.celar@japti.si, rok.tomsic@gov.si oziroma po faksu +386/1/478-35-99.
Ministrstvo za gospodarstvo

stroških, nastalih v obdobju treh let od podpisa pogodbe, vendar mora za to vrednost
predložiti bančno garancijo.
5. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 12. 9. 2006 oziroma do porabe predvidenih proračunskih
sredstev. Popolna vloga, v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodar-

Merilo
1
2
3
4
5
6
7

Reference tujega investitorja
Delež domačih dobaviteljev in vpliv investicije na produktivnost ostalih
domačih podjetij v panogi
Trajnostna naravnanost investicije
Raziskovalno-razvojni učinki investicije
Vpliv investicije na človeški kapital
Vpliv na okolje za investicijske projekte za proizvodno dejavnost /
Stopnja mednarodnega trženja storitev za investicijske projekte v
storitveno dejavnost
Razvojni učinki projekta v gospodarsko manj razvitih regijah
Skupaj

Prag za pozitivno rešitev vlog je 60
točk.
Natančnejši opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev
Višina proračunskih sredstev, ki je na
razpolago za sofinanciranje investicijskih
projektov v letu 2006, znaša 1.000,000.000
SIT. Sredstva za te namene so zagotovljena
na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo 5343. Višina razpisanih sredstev
na posamezen razpis, ki je hkrati zgornja
višina razpisanih sredstev, se lahko poveča
za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke samo v primeru pozitivno
rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog.
Strokovna komisija v skladu z navedenimi merili oceni investicijski projekt. Višina spodbude bo določena na podlagi meril, števila novo odprtih delovnih mest ter v
okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih
za dodelitev spodbud. Višina spodbude ne
more presegati 40% (če se investicija izvaja v statističnih regijah SKTE-3: Pomurska,
Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska,
Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija,
Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška in
Obalnokraška) oziroma 35% (če se investicija izvaja v Osrednjeslovenski statistični
regiji SKTE-3) upravičenih stroškov posameznega investicijskega projekta.
Kolikor bi se po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja upravičenih stroškov projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo
glede na višino doseženih točk – tako, da
imajo prednost pri dodelitvi projekti z višjim
številom točk.
V primeru, da je več projektov z enako oceno, se izbere projekt, ki predvideva
večje število novo odprtih delovnih mest; v
kolikor bi ti projekti ustrezali istemu kriteriju,
pa vrstni red evidentiranega sprejema vlog
na ministrstvu.
4. Obdobje za porabo sredstev: za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški,
nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe pa do datuma dostave zahtevka za
sofinanciranje, to je najkasneje do 31. 10.
2006, in so bili plačani do predložitve zahtevka. V zahtevku za sofinanciranje lahko
podjetje predloži tudi dokazila o upravičenih
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stvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – vloga za
razpis – spodbujanje TNI 2006« ter polnim
naslovom upravičenca. Vloge so lahko napisane v slovenskem ali angleškem jeziku.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
po 12. 9. 2006 po 12. uri, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpis in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih predlagatelj posebej
označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko označi posamezen podatek
oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne
more nanašati na celotno vlogo.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana:
– v torek, 28. februarja 2006, ob 14. uri,
– v torek, 25. aprila 2006, ob 14. uri,
– v torek, 11. julija 2006, ob 14. uri,
– v torek, 12. septembra 2006, ob 14.
uri.
Na posameznem odpiranju vlog bodo
obravnavane tiste vloge, ki bodo v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele najkasneje
do 12. ure na dan odpiranja vlog. Vse ostale vloge bodo obravnavane na naslednjem
odpiranju.
7. Obvestilo o dodelitvi spodbude: na podlagi predloga strokovne komisije bodo upravičenci obveščeni s sklepom o dodelitvi spodbude v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija v slovenskem in angleškem
jeziku je na voljo v recepciji Ministrstva za
gospodarstvo Republike Slovenije, Kotnikova 5, Ljubljana in Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije, Kotnikova 28,
Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 10.
uro ali na spletnih straneh: www.mg-rs.si
in www.InvestSlovenia.org. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja,
na elektronski naslov: bojan.celar@japti.si
oziroma rok.tomsic@gov.si.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med
9. in 10. uro po tel. +386/1/478-35-57 in
GSM +386/41/434-666 – kontaktna oseba:
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Ob-3107/06
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Pravilnika
o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št.
95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa na državni
ravni v Republiki Sloveniji v letu 2006
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 120/05).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine ter strokovne in razvojne naloge v
športu:
A) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in
poklicnih šolah,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih
panogah,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu
mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,
– štipendije nadarjenih športnikov.
B) Vrhunski šport:
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– tekmovanja športnikov.
C) Športna rekreacija:
– načrtovanje in izpeljava propagandne
aktivnosti v športni rekreaciji (celovita nacionalna propaganda in nacionalna propaganda za posamezne aktivnosti),
– programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega
prebivalstva,
– informiranje o športu v medijih, informatika v športu in novi eksperimentalni programi na področju športne rekreacije.
D) Šport invalidov:
– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
E) Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih
poživil in postopkov,

Stran

990 /

Št.

13 / 10. 2. 2006

– delovanje:
– nacionalnih panožnih športnih zvez,
– športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v
športu, na državni ravni na področju športne
rekreacije,
– športnih zvez na državni ravni na
področju interesne športne vzgoje otrok,
mladine in študentov,
– zamejskih športnih zvez ter
– zvez in javnih zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne
naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na državni
ravni v letu 2006, so za razpisane vsebine
ter razvojne in strokovne naloge določeni v
Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni
(Ur. l. RS, št. 120/05).
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za
šolstvo in šport za leto 2006 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin
ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je
1.457,516.000 SIT.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, do najkasneje 6. marca
2006. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti na sprednji strani označen z napisom
»ne odpiraj – LPŠ 2006 (671-1/2006)«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj
predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 8. marca 2006.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na
voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si
in www.spic.si. Dodatne informacije lahko
predlagatelji dobijo na Direktoratu za šport
pri Samu Koširju (01/478-42-44). Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne
aplikacije. Za pomoč pri vnosu podatkov v
spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane
in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali
dostavijo v skladu s 7. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na
javni razpis lahko predlagatelji proti plačilu
5.000 SIT prejmejo tudi na Ministrstvu za
šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 070/06
Ob-3268/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03
in 97/03) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

jekta do konca leta 2006. Posamezni upravičenec lahko priglasi največ dva projekta.
Predlagatelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost financira država ali lokalna
skupnost kot ustanoviteljica, ne morejo konkurirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v
to njihovo dejavnost. Ne morejo sodelovati
predlagatelji, ki so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2005 in niso izpolnili vseh
svojih obveznosti do ministrstva. Ne morejo
sodelovati predlagatelji s projekti, ki so bili
že izbrani na katerem od drugih razpisov
ministrstva. Izpolnjevanje splošnih pogojev
se ugotavlja pri odpiranju vlog.
V. Vloge s ponudbami je treba oddati v
zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji strani
z dodatnim napisom »Ne odpirajte – prijava
na projektni razpis JPR 13-UPRS-2006!«,
na hrbtni strani pa z imenom in natančnim
naslovom predlagatelja. Vloga mora obvezno vsebovati:
– priglasitev projekta (izpolnjen in podpisan obrazec);
– razčlenjen opis projekta (najmanj ena
tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede na navedbe iz II. odstavka tega razpisa;
Cilji projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni
učinki);
– razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec);
– predstavitev odgovornega nosilca
projekta (podatki o njegovi strokovnosti in
redni/osnovni dejavnosti, sodelovanju pri
podobnih projektih v preteklosti, morebitna
posebna priporočila).
VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala posebna komisija za odpiranje vlog. Iz
nadaljnjega postopka bodo izločene vse
vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba,
ki so prepozne (ali prepozno dopolnjene)
ali ki so nepopolne. Pri nadaljnji obravnavi bo strokovna komisija upoštevale splošno ustreznost dokumentacije, vsebinsko
kakovost ponudbe, ustreznost cene glede
na predvidene stroške storitev in materiala,
usposobljenost nosilca za izpeljavo projekta
(zagotovljena strokovnost in oprema, reference, delež lastnih sredstev ipd.). Komisija
bo lahko pri tem od predlagateljev zahtevala
dodatna pojasnila ali dokazila.
O izidu tega projektnega razpisa (število obravnavanih vlog, seznam sprejetih
ponudb in višina dodeljenih sredstev zanje)
bodo predlagatelji obveščeni najpozneje v
30 dneh po izteku priglasitvenega roka.

javni razpis
za (so)financiranje projektov,
ki so namenjeni predstavljanju,
uveljavljanju in razvoju slovenskega
jezika v letu 2006
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR 13-UPRS-2006)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
II. Namen in predmet projektnega razpisa: dodelitev sredstev za (so)financiranje
posameznih projektov, ki pomenijo neposredno predstavljanje, uveljavljanje in razvoj slovenščine ali večanje dostopnosti
te javne dobrine. Za projekte se po tem
razpisu štejejo akcije (tekmovanja in druge prireditve, počitniške šole oziroma tečaji
slovenščine, kritično odzivanje na primere
zanemarjanja ali zapostavljanja slovenskega jezika v javnosti, sloveniziranje javnih napisov ipd.), posamezne publikacije (knjige,
zloženke, zgoščenke, spletne strani ipd.),
manjše terenske raziskave jezikovnega položaja, prevajanje računalniških programov
in ustvarjanje izvirnih programov v slovenščini, sloveniziranje imen pravnih oseb pri
priglašanju sprememb v uradnem registru,
sistemske jezikovne izboljšave v informacijski tehnologiji (prenosna telefonija, teletekst,
sinhronizacija filmov idr.) ipd.
III. Skupna višina sredstev razpisa je 4,8
milijona tolarjev. Najmanj polovica sredstev
se bo dodelila predlagateljem, katerih projektov ni mogoče imeti za del njihove pridobitne dejavnosti. Za posamezni projekt se
lahko dodeli do 500.000 SIT. Sredstva morajo biti porabljena do 15. decembra 2006.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upravičenci do sredstev so lahko posamezniki in
nevladne organizacije (društva, zavodi, podjetja ipd.), ki najpozneje do 10. marca 2006
(datum oddaje priporočene poštne pošiljke)
predložijo ponudbo z ustrezno dokumentacijo in ki se zavežejo podpisati pogodbo o
izpeljavi in (so)financiranju sprejetega proPriglasitveni obrazec
Vrsta predlagatelja: O posameznik
- poklic
- položaj (zaposlitev ipd.)
O organizacija
O društvo

O zavod (šola, svetovalnica, kulturni center ipd.)
O podjetje
O drugo
Ime predlagatelja:
Poštni naslov:

; telefon:

Registrirana dejavnost pravne osebe: pridobitna – nepridobitna (ustrezno podþrtajte).
Za (so)financiranje po javnem razpisu JPR 13-UPRS-2006
predlagam-o naslednji projekt:
(ime projekta)

Predvidena vrednost celotnega projekta:
Predlagana višina (so)financiranja Ministrstva za kulturo:
Izjavljam-o, da sprejemam-o vse pogoje in kriterije razpisa ter da sem/smo v primeru potrditve projekta
pripravljen-i skleniti pogodbo o izpeljavi oziroma (so)financiranju projekta v letu 2005.
Kraj in datum:

Podpis predlagatelja:
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Št.

Predraþunski obrazec
Ime projekta:
Predvideni finanþni odhodki po stroškovnih postavkah:
a)
b)
c)
þ)
d)

Skupaj:
Predvideni prihodki:
a) lastni finanþni vložek predlagatelja projekta
b) finanþni delež Ministrstva za kulturo
c) delež morebitnih drugih sofinancerjev
d) prihodek od morebitne prodaje/trženja projektnega izdelka
e) drugo (

)

Skupaj:
Kraj in datum:

Podpis predlagatelja:

Ministrstvo za kulturo
Št. 4302-6/2006
Ob-3126/06
Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu
za obdobje 2006 do 2010 (Uradni list RS, št.
3/06), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v zvezi z ustanovitvijo novih raziskovalnih in infrastrukturnih
programov v letu 2006, št. 636-3/2006 z dne
11. 1. 2006, Sklepa o določitvi vsebine in obsega raziskovalne dejavnosti, za katero se
razpiše javni razpis za podelitev koncesije v
letu 2006, št. 630-3/2006 z dne 11. 1. 2006
ter 4. in 5. člena Pravilnika o koncesiji za
izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije objavlja
javni razpis
o koncesiji za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti
Ime oziroma naziv in sedež koncedenta:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Predmet koncesije
Predmet javnega razpisa je dostava
predlogov raziskovalnih in infrastrukturnih
programov za financiranje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: RO), ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije. Področja državno
izraženega interesa za financiranje javne
službe, se nanašajo na:
– naravoslovje-farmacija (raziskovalni
program);
– naravoslovje-promocija znanosti na
področju naravoslovnih-tehničnih disciplin
(infrastrukturni program);
– medicina-onkologija
(infrastrukturni
program);
– humanistika-interdisciplinarno raziskovanje-zgodovina, kultura, filozofija in mediji
(raziskovalni program).
Vsebina posameznega področja državno
izraženega interesa za financiranje javne
službe določa Sklep o določitvi vsebine in
obsega raziskovalne dejavnosti, za katero
se razpiše javni razpis za podelitev koncesije v letu 2006, št. 630-3/2006 z dne 11. 1.
2006, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vir financiranja in obseg koncesionarne raziskovalne dejavnosti: obseg razpolo-

žljivih sredstev je opredeljen s proračunom
Republike Slovenije za leto 2006. Realizacija tega razpisa je predvidena v obsegu
ca. 15.000 letnih raziskovalnih ur, oziroma
predvidena orientacijska vrednost sredstev
v višini 135,000.000 SIT. Obseg financiranja
posameznega področja državno izraženega
interesa za financiranje javne službe (glej 2.
točko tega razpisa) določa Sklep o določitvi
vsebine in obsega raziskovalne dejavnosti,
za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije v letu 2006, št. 630-3/2006 z
dne 11. 1. 2006, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Začetek in čas trajanja koncesije ter način plačila: začetek izvajanja financiranja
koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti je 1. 7. 2006.
Sredstva bodo dodeljena za leto 2006 za
izvedbo aktivnosti v letu 2006 v obsegu
polletne kvote predvidenih raziskovalnih ur.
Plačilo se bo izvedlo na podlagi pogodb.
Pogodbe s koncesionarji bodo sklenjene za
obdobje dveh let in pol.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju:
ARRS);
– da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega
zakona za opravljanje dejavnosti, za katero
se razpisuje koncesija;
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega
števila raziskovalcev oziroma strokovnih in
tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno
vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti;
– da ima ustrezno opremo, prostore in
infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
koncesionarne raziskovalne dejavnosti.
Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
koncesionarne raziskovalne dejavnosti, ki
je predmet koncesije:
– izpis iz evidence ARRS zagotovi ARRS
po stanju na dan 13. 3. 2006;
– število in seznam zaposlenih raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih sodelavcev;
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– opis ustrezne opreme, prostorov in infrastrukture.
Rok za prijavo na razpis
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na lokaciji Trg OF 13, Ljubljana,
najkasneje do ponedeljka, 13. marca 2006
do 12. ure.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis o koncesiji za izvajanje javne
službe na področju raziskovalne dejavnosti
(navedite še posamezno področje)«;
– naslov ARRS in – naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis o koncesiji za
izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (navedite še posamezno
področje)« je lahko samo ena vloga.
V postopku za podelitev koncesije bo
ARRS obravnavala vloge, ki vsebujejo vse z
razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo
na ARRS v roku, določenim s tem razpisom.
Nepravočasnih in nepravilno označenih
vlog, komisija za pregled prispelih prijav ne
bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
Vlagatelja, katerega vloga bo nepopolna, se
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vloge. Vlogo, ki je vlagatelj ne
dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev
vloge, se s sklepom zavrže.
Dokumentacija za prijavo na razpis
Razpisna dokumentacija za prijavo na
razpis mora vsebovati naslednje dokumente:
Obrazec ARRS-ZV-PROG-K-2006: Prijava na Javni razpis o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti;
Obrazec ARRS-ZV-PROG-B-2006: Raziskovalni program (za vsak raziskovalni program v RO posebej);
Obrazec ARRS-RI-IP-C-2006: Infrastrukturni program (za infrastrukturno skupino v
RO);
Priloga št. 1: Glavni dosežki raziskovalcev programske skupine;
Zapisniki pristojnih organov RO o izvolitvah v nazive znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec in znanstveni sodelavec od
vključno 2001 naprej.
Datum odpiranja vlog: javno odpiranje
vlog bo v torek 14. marca 2006 ob 9. uri, na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, Ljubljana.
Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami: kriteriji in merila za izbiro so določeni v
četrtem poglavju (14. do 22. člen) Pravilnika
o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih
in infrastrukturnih programov (Uradni list
RS, št. 12/05).
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni
o izbiri: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje do 31. 5. 2006.
Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja:
na podlagi predloga podelitve koncesije, ki
ga pripravijo strokovna telesa ARRS, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izda odločbo o podelitvi koncesije.
Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
30, Ljubljana.
Informacije o razpisu: zainteresirani dobijo informacije o razpisu na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slove-
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nije, Tivolska 30, Ljubljana, oziroma na tel.
478-46-30. Odgovorne osebe za posredovanje informacij so: za naravoslovne vede
Vanja Rodič, za humanistične vede Mateja
Gašpirc in za infrastrukturne programe Blaž
Tominc.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-2737/06
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,
1215 Medvode.
3. (a) Vrsta del: sanacija krova pregrad
nega objekta HE Medvode.
(b) Kraj izvedbe: HE Medvode.
4. Datum izvedbe: maj – julij 2006.
5. Predvideni datum zaključka izvedbe
31. 7. 2006.
(a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 13. 2. 2006 do
20. 2. 2006 ob delavnikih med 10. in 12.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT nakazati na
TRR: 03106-1002519638 (za razpisno dokumentacijo).
(č) Oseba, ki nudi dodatne informacije: Rudi Brinšek, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/47-49-134 in 041/762-845.
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 3. 2006 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode (vložišče).
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2006 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu
podjetja.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% vrednosti naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila: 90% po
ugotovljeni stopnji gotovosti in potrjeni mesečni situaciji, 10% po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.
9. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 15. 5. 2006 in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 24. 3. 2006.
10. Merila za ocenitev ponudb: točkovanje meril 70% ponudbena cena, 20% izkuš
nje pri izvedbi, 10% rok izvedbe.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena pogodbena vrednost je
40,000.000 SIT brez DDV.
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2006.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Ob-3159/06
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju
z bankami: Banka Zasavje, d.d. Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Banka Koper d.d., Nova Ljubljanska banka
d.d. Ljubljana, Probanka d.d., SKB Banka
d.d., objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
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1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
V primeru tolarskih kreditov lahko prosilec vloži vlogo za kredit v višini od najmanj
1,200.0000 SIT do največ 22,000.000 SIT.
V primeru deviznih kreditov v EUR lahko
prosilec vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 4.800 EUR do največ 91.000 EUR.
Obrestne mere: informacije o trenutni višini obrestnih mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaračunavajo posamezne banke in so dogovorjene s pogodbo med RCR
in posamezno banko, so na razpolago na
sedežu RCR.
Doba vračanja kredita znaša od najmanj
1 leto do največ 10 let.
Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Črpanje kredita je v celoti namensko, v
skladu s predloženo dokumentacijo in ni namenjeno financiranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme-osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej:
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje
velike gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.

V skladu s ''Pravili delovanja GSZ'' in
''Pravicami ter obveznostmi članov GSZ''
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja
in kreditne sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
RCR za izdano garancijo in obdelavo
vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo, ki je objavljena
na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36,
– Center za razvoj Litija, Kidričeva 1, Litija,
– Center za razvoj podjetništva, Gabrsko
12, Trbovlje,
– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do objave spremembe oziroma novega razpisa.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v
mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
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Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05, 03/566-05-06) oziroma na
vseh mestih, naštetih v 7. točki tega razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje

Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup strojev in opreme (stroji, orodja,
pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
– imajo sedež dejavnosti oziroma poslovno enoto na območju občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in
Zagorje ob Savi.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so
kapitalsko neustrezna.
5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– boniteta preteklega poslovanja in kreditne sposobnosti,
– odpiranje novih delovnih mest (prezaposlitev rudniških delavcev oziroma brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje).
V primeru presežka vlog nad razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih
splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi
kredita in garancije prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja);
– z boljšo boniteto;
– katerih investicija predstavlja naložbo v
dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes;
– ki bodo predvidoma prezaposlili več
delavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih
na Zavodu za zaposlovanje.
6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 20.000 SIT in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR.
V primeru razpisne variante A morajo
prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 2% provizijo za izdano garancijo
od vrednosti garancije. Polovico zneska pro-

Ob-3160/06
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema Rudnika
Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju: RCR)
v sodelovanju z Banko Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v občinah Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje
in Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
A) Krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
Doba vračanja kreditov znaša od 1 do 15
let v skladu z namenom kredita.
Moratorij za vračanje kredita znaša od 6
mesecev do 2 leti.
Nominalne fiksne obrestne mere na letni
ravni za kredite znašajo
– od 1 do vključno 5 let: 4,8%,
– od 6 do vključno 15 let: 5,2%.
V primeru spremembe obrestnih mer v
teku samega razpisa bodo le-te objavljene
na sedežu RCR.
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja. Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost odvijala v občinah Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno,Trbovlje in Zagorje
ob Savi, torej, da ima poslovno enoto v eni
izmed naštetih občin.
Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo
za kredit oziroma garancijo.
B) Krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje
in Zagorje ob Savi s prezaposlitvijo delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju (RZVZ)
ali brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za
zaposlovanje.

Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
Doba vračanja kreditov znaša od 1 do 15
let v skladu z namenom kredita.
Moratorij za vračanje kredita znaša od 6
mesecev do 2 leti.
Nominalne fiksne obrestne mere na letni
ravni za kredite znašajo:
– od 1 do vključno 5 let: 4,7%,
– od 6 do vključno 15 let: 5,0%.
V primeru spremembe obrestnih mer v
teku samega razpisa bodo le-te objavljene
na sedežu RCR.
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Ko investitor prezaposli delavca RZVZ in
dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca, da je
zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija v višini 868.000 tolarjev oziroma v večkratniku glede na število
prezaposlitev. V primeru, da ni mogoče prezaposliti delavca RZVZ zaradi kvalifikacijske
neustreznosti teh delavcev, in kreditojemalec zaposli za nedoločen čas brezposelno
osebo, ki je prijavljena kot brezposelna na
Uradih za delo Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško najmanj tri mesece, se kreditojemalcu prizna premija v višini 434.000
tolarjev oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. Prosilec mora prezaposliti delavce v obdobju od izdaje sklepa o
kreditu oziroma garanciji do pogodbenega
določenega roka za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora pred
podpisom pogodbe o premiji izročiti poleg
M1/M2 obrazca tudi izjavo, da v zadnjih
dveh letih ni imel trajno presežnih delavcev
ter izjavo o številu zaposlenih. Realizacija
zaposlitve za nedoločen čas se dokaže z
M1/M2 obrazcem. Po poteku dveh let od
podpisa pogodbe o premiji mora biti število
zaposlenih delavcev pri investitorju večje
oziroma najmanj tolikšno, kot je bilo na dan
podpisa pogodbe. Skupna višina vseh premij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik kredita,
ne sme preseči 5% vrednosti kredita v primeru zaposlovanja brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje, oziroma
10% vrednosti prejetega kredita v primeru
zaposlovanja presežnih delavcev RZVZ.
Posamezna premija se ne deli, ampak je
določena v fiksnem znesku na novo delovno mesto, razen v primeru posojil, nižjih
od 8,680.000 SIT, ko je premija določena v
višini 5 oziroma 10% vrednosti kredita. Metodologija dodeljevanja premij je na vpogled
na sedežu RCR.
Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja. Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost odvijala v občinah Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje
ob Savi, torej, da ima poslovno enoto v eni
izmed naštetih občin.
Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo
za kredit oziroma garancijo.
2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
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vizije dobi prosilec vrnjeno ob dokončnem
odplačilu kredita.
V primeru razpisne variante B morajo
prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 3% provizijo za izdano garancijo
od vrednosti garancije, od katere dobijo 2/3
vrnjeno ob dokončnem odplačilu kredita in
izpolnitvi razpisnega pogoja o zaposlitvi delavcev. V nasprotnem primeru se pri razpisni
varianti B kljub odplačilu kredita provizije
ne vrne.
Banka zaračuna komitentom za vodenje
kredita nadomestilo v višini 0,3% letno od
stanja kredita oziroma najmanj 5.000 SIT.
Banka lahko nekomitentom zaračuna dodatno do 1,5% enkratno provizijo.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na Regionalnem centru za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Podvine 36.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 31. 12. 2006.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v sedmih dneh po
sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na sedežu RCR oziroma tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05 in 03/566-05-06.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Št. 0183/2006
Ob-3162/06
Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje objavlja
razpis
strokovnih izobraževanj za pridobitev
posameznih NPK za varnostno osebje v
času od februarja do julija 2006
– strokovno usposabljanja »NPK varnostnik-ca«:
– 13. februar do 22. februar 2006,
– 6. marec do 15. marec 2006,
– 3. april do 12. april 2006,
– 8. maj do 17. maj 2006,
– 5. junij do 14. junij 2006;
– strokovno usposabljanje »NPK varnostnik čuvaj/ka«:
– 15. febuar do 20. feburar 2006,
– 9. marec do 15. marec 2006,
– 7. april do 12. april 2006,
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– 12. maj do 17. maj 2006,
– 9. junij do 14. junij 2006;
– strokovno usposabljanje »NPK varnostni/na tehnik/ca«:
– 13. februar do 22. februar 2006,
– 8. maj do 19. maj 2006;
– specialistično usposabljanje za varovanje javnih zbiranj:
– 15. februar do 17. feburar 2006,
– 3. april do 5. april 2006,
– 22. maj do 24. maj 2006,
– 21. do 13. junij 2006;
– specialistično usposabljanje za opravljanje intervencije:
– 20. feburar do 24. februar 2006,
– 20. april do 26. april 2006,
– 29. maj do 2. junij 2006,
– 26. junij do 30. junij 2006;
– strokovno usposabljanje »NPK varnostni/na menendžer/ka«:
– 2. marec do 16. marec 2006,
– 29. maj do 12. junij 2006;
– specialistično usposabljanje za izvajanje notranjega nadzora:
– 27. marec do 29. marec 2006.
Pogoji za udeležbo na navedenih strokovnih izobraževanjih so navedeni na spletni strani Zbornice www.zrszv.si.
Zbornica Republike Slovenije
za zasebno varovanje
Ob-3120/06
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov objavlja
razpis
za Jakopičevo nagrado za leto 2006
Jakopičevo nagrado prejme slovenski likovni ustvarjalec, ki deluje v kulturnem prostoru Republike Slovenije ali zunaj nje in
je član Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov. Kandidat za Jakopičevo nagrado
je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se
podeli za najboljše likovno-vizualno delo,
razstavo ali izvajano delo predstavljeno v
javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Jakopičeva nagrada se lahko
podeli tudi za življenjski opus. Kandidate
lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani Slovenije. Odbor
za Jakopičevo nagrado bo upošteval vse
predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev predlogov ter bodo
do vključno 15. marca 2006 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana z oznako: Odbor za podelitev Jakopičeve
nagrade. V razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisane v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov
Ob-3121/06
Odbor za podelitev stanovske nagrade
ZDSLU (skupina Hypo Alpe-Adria in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov)
objavlja
razpis
za Nagrado ZDSLU 2006
Denarno nagrado ZDSLU prejme slovenski likovni ustvarjalec ali umetniška skupina,
ki je včlanjen/a v Zvezo društev slovenskih
likovnih umetnikov in deluje v slovenskem in
mednarodnem kulturnem prostoru. Nagrada
ZDSLU se podeli za likovno-vizualno delo,
razstavo ali izvajano delo predstavljeno v
javnosti v preteklih treh letih do dneva raz-

pisa nagrade. Nagrada se ne podeljuje za
življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva, državljani Slovenije in vsa društva včlanjena v
ZDSLU. O izboru nagrajenca bodo odločali
le tisti, ki so včlanjeni v ZDSLU po principu
»oskarja«. Predloge z utemeljitvami pošljite
na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000
Ljubljana z oznako: »Za stanovsko Nagrado
ZDSLU 2006« do vključno 15. marca 2006.
V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo
na osebe in so zapisane v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski
in moški spol.
Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov
Št. 478-00012/2006-43/06
Ob-2779/06
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95,
33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov 18., 27.,
31. in 32. seje Sveta Mestne občine Kranj z
dne 27. 10. 2004, 31. 8. 2005, 21. 12. 2005
in 25. 1. 2006 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1876 v izmeri 422 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
2. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
3. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
4. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 1903 v izmeri 518 m2 in zemljišče
parcelna številka 1904 v izmeri 38 m2, obe
vpisani v vložni številki 96, k.o. Britof, v skupni izmeri 556 m2, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
5. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1916 v izmeri 663 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
6. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1917 v izmeri 577 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
7. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 19/1, sadovnjak v izmeri 263 m2,
vpisana v vložni številki 68, k.o. Kokrica, za
izklicno ceno 19.296 SIT/m2 zemljišča (brez
vključenega DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da
se na zemljišču parcelna številka 19/1, sadovnjak v izmeri 263 m2, vpisane v vložni
številki 68, k.o. Kokrica, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
8. Nepremičnina -– stanovanje št. 23, z
identif. št. 31.E, v izmeri 63,66 m2 s pomožnim prostorom v kleti št. 23, z identif.
št. 32.E, v izmeri 5,69 m2, vpisana pri pod-
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vložku št. 878/22, k.o. Klanec, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta Jaka Platiše 11, Kranj, za izklicno ceno
17,515.488 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
9. Nepremičnina – stanovanje št. 19,
v skupni izmeri 96,45 m2, v 2. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 11,
Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka
888/2, v izmeri 252 m2, vpisana pri vložni
številki 1193, k.o. Kranj, za izklicno ceno
15,017.853 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
10. Nepremičnina – stanovanje št. 5, v
skupni izmeri 54,03 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Vodopivčeva ulica 8, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna
številka 385/1, k.o. Kranj, v izmeri 378 m2,
vpisana pri vložni številki 461, k.o. Kranj, za
izklicno ceno 12,274.697 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
11. Nepremičnina – stanovanje št. 1, v
skupni izmeri 83,50 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 12, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna
številka 886/1, dvorišče v izmeri 284 m2 in
stavba, v izmeri 383 m2, vpisana pri vložni
številki 2101, k.o. Kranj, za izklicno ceno
20,009.603 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
12. Nepremičnina – stanovanje št. 9, v
skupni izmeri 54,82 m2, vpisana pri podvložku št. 2426/9, k.o. Kranj, v II. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Begunjska
ulica 9, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 941/16, k.o. Kranj, za izklicno ceno
13,698.802 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
13. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju objekta na naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 204/9 k.o. Klanec, vložna številka
873, v velikosti 28,36 m2, ki obsega naslednje prostore: poslovni prostor v izmeri
23,92 m2, vetrolov v izmeri 1,83 m2 in WC v
izmeri 2,61 m2, za izklicno ceno 9,000.000
SIT.
Poslovni prostor je trenutno prazen, primeren pa je za opravljanje intelektualnih
storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti. Davek na promet nepremičnin, pripadajoči DDV ter vse ostale stroške nastale
na podlagi prodaje nosi kupec.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, 8. 3. 2006, ob 10. uri v
sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do torka, 7. 3. 2006 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik
pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do 3. 3. 2006 na Oddelku za
finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma
fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060006
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj,
v roku, določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine, ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
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4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
1.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT, lahko dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik
zneska 50.000 SIT,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, 3. 3. 2006 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Ob-2939/06
Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Občini Brezovica, Programa za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Brezovica za leto 2006 ter sprejetega Odloka o
proračunu Občine Brezovica za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 118/05) objavljamo
javni razpis
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Brezovica
za leto 2006
I. Predmet razpisa: Občina Brezovica
namenja finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Brezovica po tem
razpisu iz proračuna za leto 2003 v višini
10,993.000 SIT.
II. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – kmetje in pravne osebe
s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Brezovica, ki se ukvarjajo s pridelavo
in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem
na področju razvoja kmetijstva in podeželja,
ki se izkažejo s potrdilom o statusu kmeta
ali MID številko kmetije – za fizične osebe
oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb
– za pravne osebe.
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III. Program ukrepov
1. Živinorejski program v skupni vrednosti 6,811.000 SIT
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa: namen ukrepa je podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave
osnovne črede plemenske živine v kmečki
reji ter skozi program umetnega/naravnega osemenjevanja (prva semenitev), katere
opravi pooblaščena veterinarska organizacija, izboljšati priprejo mleka in mesa na
kmetijah.
Višina pomoči: 3.000 SIT za umetno
osemenitev telice ali krav – prva semenitev.
Pogoji za pridobitev pomoči: zahtevku,
ki ga vloži lastnik živali, se priloži dokazilo
o opravljeni storitvi. V primeru, da gre za
naraven pripust še fotokopija dokumenta o
priznanju plemenjaka.
1.2. Sofinanciranje zavarovanja živine
– govejih plemenic
Namen ukrepa: namen ukrepa je podpora ohranjanju zdrave črede na živinorejsko
usmerjenih kmetijah.
Višina pomoči: 6.000 SIT po zavarovani živali. V zavarovanje so vključeni stroški
zdravljena živali, ki nastanejo kot posledica
nezgode ali bolezni, pogin zaradi nezgode
ali bolezni ter zakol v sili.
Pogoji za pridobitev pomoči: zahtevku, ki
ga vloži lastnik živali je potrebno predložiti
račun in seznam / zavarovalno polico iz katere je razvidno število zavarovanih živali.
1.3. Sofinanciranje stroškov obveznega
cepljenja
Namen ukrepa: namen ukrepa je podpora ohranjanju zdrave črede na živinorejsko
usmerjenih kmetijah.
Višina pomoči:
– do 50% pogoji za pridobitev pomoči,
– zahtevku, ki ga vloži lastnik živali, je
potrebno predložiti račun za opravljeno cepljenje in seznam iz katerega je razvidno
število zavarovanih živali.
1.4. Programi spodbujanja konjereje
Namen ukrepa: namen ukrepa je spodbujanje reje plemenskih konj in s tem zmanjševanje zaraščanja travnatih površin – predvsem na barju.
Višina pomoči:
– rejcem kobil na območju občine se zagotavlja regres v višini 8.000 SIT za prvi
pripust,
– sofinanciranje zavarovanja plemenskih
žrebcev in kobil v višini 6.000 SIT po zavarovani živali,
– sofinanciranje zdravstvenih kontrol
žrebcev – enkrat letno, v višini 50.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– zahtevek za regres za prvi pripust uveljavljajo rejci kobil na podlagi ustreznih dokazil – račun za opravljeno storitev – potrdilo
o pripustu kobile,
– račun in dokazilo o zavarovanju živali
– zavarovalna polica,
– račun oziroma dokazilo o opravljeni
zdravstveni kontroli žrebca ter
– dokazilo, da je plemenski žrebec vpisan v rodovniško knjigo.
1.4. Programi v prašičereji
Namen ukrepa: namen ukrepa je ohranjanje reje prašičev oziroma prašičereje.
Višina pomoči: rejcem svinj na območju
občine se zagotavlja regres v višini 2.500
SIT za prvi pripust.
Pogoji za pridobitev pomoči: zahtevek
za regres uveljavljajo rejci plemenskih živali
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– rejci svinj na podlagi ustreznih dokazil
– potrdilo o pripustu – račun za opravljeno
storitev.
1.5. Reja drobnice
Namen ukrepa: namen ukrepa je spodbujanje reje drobnice oziroma znižanje rizičnosti reje le-te.
Višina pomoči: 25% zavarovalne premije za zavarovanje živali, in sicer za obseg:
zdravljena živali, ki nastanejo kot posledica
nezgode ali bolezni, pogin zaradi nezgode
ali bolezni ter zakol v sili.
Pogoji za pridobitev pomoči: zahtevek
za regres uveljavljajo rejci drobnice (število drobnice nad 10 kom odraslih živali) na
podlagi ustreznih dokazil – račun in dokazilo
o zavarovanju živali – zavarovalno polico iz
katerega bo razvidno obseg in število zavarovanih živali.
Razpis velja do porabe sredstev.
2. Rastilnska pridelava – poljedelski program v skupni vrednosti 1,080.000 SIT
2.1. Sofinanciranje testiranja škropilnic,
pršilnikov in sofinanciranje analiz zemlje in
krme
Namen ukrepa: namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih
sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja. Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov
in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam.
Analiza krme pa služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno
vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva
na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov ter
– 80% stroškov analize zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
za uveljavljanje regresa vloži upravičenec,
k vlogi se priloži račun za izvedeno storitev
ter potrdilo o opravljenem testu škropilnice
oziroma pršilnika ali analizi krme oziroma
zemlje. Kolikor je vlagatelj pravna oseba
– KSS ali Kmetijski inštitut – za opravljeno
storitev poda račun in poimenski seznam
upravičencev za katere je bila storitev opravljena.
2.2. Sofinanciranje zavarovanja proti
elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa: namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni
proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj 2 ha poljščin in najmanj 20 a vrtnin.
Višina pomoči: sofinancira se 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenci vlogi priložijo: fotokopijo sklenjene zavarovalne police za tekoče leto, potrdilo o plačilu
zavarovalne premije in potrdilo o lastništvu
oziroma najemu zemljišča.
Razpis velja do porabe sredstev.
3. Izobraževanje in društvene dejavnosti
v skupni vrednosti 972.000 SIT
3.1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa: namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje
razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge.
Višina pomoči: višina sofinanciranja
programa zdravljenje čebel in stroškov izobraževanja oziroma aktivnosti društev je
odvisna od razpoložljivih sredstev za te namene in znaša največ do 30% upravičenih
stroškov za izvedbo strokovnih prireditev,

izvajanje izobraževanja in usposabljanj za
člane društva. Višina sredstev za posamezno društvo znaša največ 150.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
za sofinanciranje vlaga čebelarsko društvo
s poročilom o izvedenih ukrepih.
3.2. Sofinanciranje delovanja strokovnih
društev in njihovih programov
Namen ukrepa: spodbujanje aktivnosti
društev s področja kmetijstva pri izvajanje
strokovnega dela, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo.
Višina pomoči: višina sofinanciranja posameznega programa oziroma aktivnosti
društev je odvisna od razpoložljivih sredstev za te namene in znaša največ do 30%
upravičenih stroškov za izvedbo strokovnih
prireditev, izvajanje izobraževanja in usposabljanj za člane društva. Višina sredstev za
posamezno društvo znaša največ 150.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev: do podpore so upravičena društva in združenja s
področja kmetijstva in gozdarstva, ki so registrirana na območju občine oziroma delujejo
na področju kmetijstva skladno z Zakonom
o društvih. Sofinanciranje programov in drugih aktivnosti poteka na osnovi programa,
na podlagi letnega finančno ovrednotenega
programa društva ter finančnega poročila o
delu društva v preteklem letu.
3.3. Izobraževanje in strokovna posvetovanja
Namen ukrepa: pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe
in programi ostalih verificiranih izvajalcev
izobraževanj kot so: preizkusi znanja iz
varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri
delu, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega
kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in
uporabo sodobnih tehnologij, izvedba ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči:
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
– kmetom (udeležencem posamičnih izobraževanja), se krijejo upravičeni stroški
izobraževanja do višini 50%.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja oziroma KSS: vloga za sofinanciranje
s priloženim računom o izvedeni storitvi in
seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence posamičnih izobraževanja (kmete): zahtevku se priloži račun oziroma dokazilo o izvedenem izobraževanju ter
mnenje KSS.
Razpis velja do porabe sredstev.
4. Projekti na področju kmetijstva v skupni vrednosti 1,080.000 SIT
4.1. Investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je podpora naložbam,
spodbujanje razvoja in posodabljanja obstoječe dejavnosti, ki pomeni razširitev ali modernizacijo dosedanje proizvodnje oziroma
dejavnosti na kmetijah, glede na zahteve
in prilagajanje evropskim tržnim zahtevam
oziroma usmeritvam. Tehnološke posodobitve na kmetijah se smatra nabava opre-
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me, naprav in strojev, ki se vključujejo v
sam proces posodobitve dela (posodobitev
mlečne proizvodnje – mlekovodi, bazeni...,
posodobitev hleva – preureditev v prosto
rejo in podobno...).
Sem ne sodijo premični stroji in naprave kot so: traktorski priključki – prikolice,
trosilci, plugi, sadilci, balirke, ovijalke… in
podobni stroji).
Višina pomoči: sofinancira se do 20%
upravičenih stroškov za investicije in tehnološke posodobitve, začete v tekočem letu,
vendar največ do zneska 300.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči: upravičenci
predložijo naslednjo dokumentacijo: račune
za nakup strojev, naprav ali opreme, ki predstavlja tehnološko posodobitev dejavnosti,
ter izjavo, da ni pridobil sredstev z drugih
virov, ki predstavljajo državne pomoči.
4.2. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: namen ukrepa je pospeševanja razvoja dopolnilih dejavnosti na
kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo
njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne
sile – družinskih članov v skladu s pogojem
VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00), Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01) in
Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 72/01).
Višina pomoči: sofinancira se 20% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za nakup strojev, naprav in opreme, ki so potrebni pri izvajanju dopolnilne dejavnosti, vendar največ do
zneska 300.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči: upravičenci
predložijo naslednjo dokumentacijo: fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti, računi za nakup strojev, naprav ali
opreme, ki so namenjeni oziroma potrebni
za izvajanje dopolnilne dejavnosti ter mnenje pristojne KSS.
4.3. Podpora preusmeritvam kmetij v
ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: podpora je namenjena
kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. iz ustaljenega kmetovanja v
ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole
ekološke pridelave rastlin – 50%,
– sofinanciranje upravičenosti stroškov
preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke pridelave kmetijskih pridelkov oziroma reje domačih živali v skladu s
Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živali (Ur. l. RS,
št. 31/01) do 20%, vendar največ do zneska
300.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči: upravičenci
predložijo naslednjo dokumentacijo: dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških
kmetij, račun oziroma potrdilo o vplačilu
stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu, račun o stroških preusmeritve
– preureditve gospodarskega objekta za
potrebe ekološkega kmetovanja ter mnenje
pristojne KSS.
4.4. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa: podpora je namenjena
kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega
načina kmetovanja v integrirano pridelavo
vseh kmetijskih kultur z namenom nadzo-

Dodatne informacije lahko prejmejo na
Občini Brezovica na tel. 360-17-70.
Občina Brezovica

rovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih
sredstev.
Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin – 50%,
– sofinanciranje upravičenosti stroškov
nakupa specialne mehanizacije za integrirano pridelavo 20%, vendar največ do zneska
300.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči: upravičenci
predložijo naslednjo dokumentacijo: dokazilo o vključitvi kmetije v integrirano pridelavo,
račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov
kontrole integrirane pridelave v tekočem
letu, račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo ter mnenje pristojne KSS.
Razpis velja do porabe sredstev.
5. Urejanje kmetijskih zemljišč v skupni
vrednosti 1,051.000 SIT
5.1. Urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture
Namen ukrepa: sredstva se prioritetno
namenjajo za pripravo in izvajanje ukrepov
občinskega programa agrarnih operacij in
urejanje kmetijske infrastrukture in manjše
agromelioracije kot so: izboljšanje fizikalnokemičnih in bioloških lastnosti tal, preprečevanje zaraščenosti, ravnanje – planiranje
terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranja kmetijskih zemljišč ipd.
Višina pomoči: sofinancira se 40% upravičenih stroškov investicije, vendar največ
do zneska 100.000 SIT za posamezno malo
melioracijo.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenost investicije se dokazuje na osnovi priloženega programa, ki ga za upravičenca
pripravi kmetijsko svetovalna služba. Prijava mora vsebovati dokazilo o lastništvu
(zemljiško knjižni izpisek ali posestni list) ali
najemno ali zakupno pogodbo ter dokazila o
stroških za izvedeno malo melioracijo.
5.2. Vzdrževanje sekundarnih jarkov
Namen ukrepa: vzdrževanje sekundarnih
jarkov na kmetijskih površinah z jarkačem.
Višina pomoči: sofinancira se 50% stroškov opravljenih strojnih ur z jarkačem.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevku
mora biti predložen račun o opravljenem
delu, mapna kopija oziroma načrt z označbo
parcele, kjer se je delo izvajalo.
Razpis velja do porabe sredstev.
IV. Koriščenje sredstev
Sredstva je možno koristiti do porabe
sredstev po posameznih programih oziroma
do 31. 12. 2006.
Koriščenje sredstev se lahko začne z
izdajo sklepa.
V. Obravnava vlog
Prispele vloge bo obravnaval Odbor za
gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo.
Prepozne ali nepopolne prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji
bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni oziroma jim bo izdan sklep v roku
najkasneje 30 dni po zaključenem razpisu.
VI. Rok za prijavo
Rok za vložitev vloge je vključno do
31. 3. 2006.
Vloga se vloži na: Občino Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica – s pripisom
»javni razpis – kmetijstvo 2006«.
Obrazec osnovne vloge se dobi na Občini Brezovica – v tajništvu, na KZ Podpeč in spletnih straneh Občine Brezovica
(http://www.brezovica.si/dok/).
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Št. 28/06
Ob-2962/06
Na podlagi 14. člena Odloka o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/00, 21/03,
18/05) objavlja Občina Ormož
ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju
Občine Ormož
1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za izvajanje pogrebne dejavnosti na območju Občine
Ormož, ki obsega:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti.
3. Območje izvajanja koncesije: območje koncesije za dejavnosti iz prve, druge
in tretje alinee 2. točke tega razpisa je celotno območje občine Ormož, za dejavnosti iz
četrte in pete alinee pa območje krajevnih
skupnosti: Miklavž pri Ormožu, Ormož, Podgorci in Velika Nedelja.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za 5 let.
5. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da je registriran za izvajanje navedene
dejavnosti in da ima za to vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet koncesije;
– da ima poravnane davke in druge obvezne dajatve;
– da je finančno usposobljen za izvajanje
koncesionirane dejavnosti;
– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti;
– da ima v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti, in sicer vozilo za prevoz pokojnika ter
prenosno hladilno komoro;
– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z 1 VKV
delavcem in 4 NKV delavci;
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena – 90%;
– reference – 10%.
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Ormož, Ptuj-

Stran

998 /

Št.

13 / 10. 2. 2006

ska cesta 6, Ormož, Irena Meško – Kukovec
od 8. do 10. ure.
8. Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa, od 8. do 13. ure.
9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 13. 3. 2006 do 9. ure v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož in z oznako: »Ne odpiraj: Ponovni javni razpis – koncesija za
izvajanje pogrebne dejavnosti na območju
občine Ormož«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2006 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum končne odločitve: 31. 7. 2006.
13. Izbirni postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.
14. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2006.
Občina Ormož
Št. 419-10/05-23
Ob-3119/06
Na podlagi Zakona o spremljanju držav
nih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 181.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 108/04), Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
15/04, 17/05 in 11/06), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in
28/01) in Mnenja o priglasitvi »de minimis«
pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva v MOL (št. M002-5874025-2005) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij v
grozde, za spodbujanje prijav podjetij
na javne razpise za pridobivanje
nepovratnih sredstev iz tujine in za
spodbujanje usmerjenih programov
podjetij pomembnih za razvoj mesta
Ljubljane
I. Neposredni uporabnik: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL).
II. Predmet razpisa, njegov namen, cilji,
pogoji in merila
MOL želi z razpisom spodbuditi mala
podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana k povezovanju v grozde (A), k prijavam podjetij na javne
razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (B) in k razvoju in delovanju
usmerjenih programov podjetij pomembnih
za razvoj mestnega središča Ljubljane (C).
Za vse tri dele razpisa je pripravljena
ločena, ustrezna razpisna dokumentacija
(Razpisna dokumentacija A – za spodbujanje povezovanja podjetij v Mestni občini
Ljubljana, Razpisna dokumentacija B – za
sofinanciranje stroškov prijav podjetij na
javne razpise za pridobivanje nepovratnih
sredstev iz tujine in Razpisna dokumentacija
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C – za sofinanciranje razvoja in delovanja
usmerjenih programov podjetij pomembnih
za razvoj mestnega središča Ljubljane).
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
A) Spodbujanje povezovanja podjetij v
grozde
MOL želi z razpisom spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov v grozde s sedežem v Mestni občini
Ljubljana. Z razpisom bodo sofinancirani
upravičeni stroški skupnih strateških razvojnih programov (v nadaljevanju: skupni programi) podjetij.
MOL spodbuja povezovanje storitvenih
in proizvodnih podjetij, ki imajo za cilj vsaj
eno od naslednjega:
1. povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj
in znanstvene odličnosti v podjetja;
2. izboljšanje konkurenčnih prednosti in
tržnega položaja podjetij v grozdu;
3. razvoj novih skupnih produktov in storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje
ponudbe;
4. razvoj skupne blagovne znamke;
5. skupni nastop na trgu.
MOL bo prednostno obravnavala grozde
(dodatnih 14 točk pri ocenjevanju projekta), ki so v skladu z »Akcijskim načrtom
– nacionalnim sistemom inovacij«, to je:
tehnološko marelo, zdravstveno marelo ali
turistično marelo, ki vključuje tudi področje
kulture – http://www.ljubljana.si/si/ gospodarstvo/nacionalni_nacrt/default.html.
Z razpisom MOL sofinancira dejavnosti
po fazah ob ustanovitvi grozdov in podpira
njihovo nadaljnje delovanje, do največ treh
let delovanja grozda. Kot prvo leto delovanja grozda se po tem razpisu šteje leto, ko
je bil grozd ustanovljen, podpisana pravila
delovanja grozda, vzpostavljeni organi grozda, sprejeta strategija in delovni program
grozda.
Namen razpisa za fazo 1 je spodbujanje
ustanovitve novih grozdov (v nadaljevanju:
prva faza grozdenja). Predvideno je sofinanciranje aktivnosti ustanovitve grozda.
Po tem razpisu se šteje, da faza 1 traja
največ eno leto. Pričakovani rezultati teh
aktivnosti so denimo ustanovljen grozd,
podpisana pravila delovanja grozda, vzpostavljeni organi grozda, sprejet delovni program grozda, strategija grozda, registrirana
skupna blagovna znamka podjetij, ki sodelujejo v grozdu, skupni razvoj novih produktov ali storitev, skupni nastop na sejmu,
skupno propagandno gradivo in podobno.
Namen razpisa za fazo 2 je pomagati pri
začetnem delovanju že ustanovljenih grozdov (v nadaljevanju: druga faza grozdenja).
Pričakovani rezultati druge faze grozdenja
so denimo skupne nabavne poti, podpisane pogodbe z dobavitelji, stroški začetnih
materialnih in nematerialnih investicij ter
podobno. Po tem razpisu lahko faza 2 traja
največ dve leti.
Sofinanciranje prve faze ni pogoj za prijavo na drugo fazo razpisa. Prijavitelji se
lahko prijavijo za sofinanciranje druge faze
grozdenja le z dokazili o opravljeni prvi fazi.
To dokazujejo s programom skupnega delovanja podjetij, ki ga že izvajajo pred prijavo
na ta razpis. V primeru, da se prijavitelj
prijavlja za sofinanciranje druge faze grozdenja, pa mu prve faze grozdenja MOL ni

sofinancirala, je nujno, da predložijo dokaze
o izvedbi prve faze grozdenja. V primeru, da
je prvo fazo grozdenja sofinancirala MOL
in se letos prijavitelj prijavlja na drugo fazo
grozdenja, ni potrebno priložiti dokazil. Skupine podjetij – grozdi, ki so v preteklih letih
dobila sredstva MOL za izvajanje prve faze
grozdenja, pa morajo pred prijavo na drugo
fazo izpolniti vse obveznosti, ki izhajajo iz
sofinanciranja za prvo fazo. Za prvo fazo
grozdenja se podjetje, ki se grozdi v okviru
iste dejavnosti, ne more ponovno prijaviti za
sofinanciranje.
Naloga, ki je že bila sofinancirana s strani katerihkoli državnih ali mednarodnih virov
po tem razpisu predstavlja neupravičen del
stroškov.
Podjetje, ki je že sodelovalo v določeni
fazi, za to isto fazo ne more biti več sofinancirano, ne glede na to, če se vključuje
v drug grozd.
Pogoji sodelovanja
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
projekte, ki jih bodo izvajala najmanj tri mala
podjetja s sedežem v MOL v sodelovanju z
vsaj eno razvojno institucijo.
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
V projektu lahko sodelujejo tudi druga
podjetja (iz drugih občin ali srednja oziroma
velika podjetja), vendar niso upravičena do
sofinanciranja.
Podjetja morajo imeti sklenjen dogovor
o sodelovanju na predpisanem obrazcu iz
razpisne dokumentacije (obrazec št. 4).
Javni zavodi in javne agencije ne smejo
nastopiti kot prijavitelji.
Upravičenci do sofinanciranja po tem
razpisu so podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana,
– imajo manj kot 50 zaposlenih in vsaj
enega zaposlenega s polnim delovnim časom na 31. 12. 2005 (če je bil delavec sprejet v redno delovno razmerje za nedoločen
čas šele v času od 1. 1. 2006 do dneva pred
objavo tega razpisa, je potrebno prijavi priložiti tudi fotokopijo »Potrdila o prijavi-odjavi
za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje (obrazec M1/2)«),
– imajo letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR,
– so tržno usmerjena,
– so neodvisno podjetje. Za neodvisno
podjetje se šteje gospodarska družba, v
kateri posamezna gospodarska družba ali
povezana družba, ki ne ustreza pogojem za
majhna in srednje velika podjetja, razpolaga
z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali
institucionalnih investitorjev in pri tem ne
izvaja aktivne lastniške politike,
– niso v stečajnem postopku, kazenskem
postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02 – sklep US in 93/02
– odločba US),
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– ne v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
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– niso v obdobju zadnjih treh let prejeli
več kot 100.000 EUR finančne pomoči po
pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi,
za katere naprošajo v tem razpisu,
– imajo poravnane vse obveznosti do države in Mestne občine Ljubljana.
Prijavitelj, ki ima z drugimi partnerji ali
podizvajalci na projektu povezave v smislu
460. člena Zakona o gospodarskih družbah
in pete alineje prejšnjega odstavka, mora te
razkriti v prijavi.
Podjetja znotraj enega konzorcija, ki se
prijavljajo na ta razpis ne smejo biti ustanovljena ali v lastništvu oziroma solastništvu
ene in iste osebe. Ena in ista oseba tudi ne
sme upravljati oziroma zastopati več kot eno
podjetje znotraj istega konzorcija. Prav tako
ena in ista oseba ne sme opravljati upravljavske oziroma zastopniške funkcije enega
podjetja, hkrati pa biti lastnik oziroma solastnik drugega podjetja v istem konzorciju.
Razvojna institucija, ki sodeluje na projektu, mora v projektni dokumentaciji dokazovati svoj interes za sodelovanje in
odličnost na izbranem področju dela skupine podjetij. Za potrebe tega razpisa ni
pomembno, kako je pravno-formalno organizirana. Pomembno pa je, da je nosilec posebnih strokovnih znanj. Svojo strokovnost
na področju povezovanja podjetij/grozdenja
dokazuje z opisom svojih referenc, ključnih
kadrov in v preteklosti izvedenih projektov.
Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
stroške, ki so ali bodo nastali v času od 1. 1.
2006 do vključno 27. 10. 2006. Da je strošek
upravičen:
– mora ustrezati vsem kriterijem, ki so
navedeni v točki 1.5.3.1. razpisne dokumentacije »Upravičeni stroški«,
– ne sme spadati v nobeno izmed kategorij, ki so navedene v točki 1.5.3.2. razpisne dokumentacije »Neupravičeni stroški«,
– mora spadati v eno izmed kategorij
upravičenih stroškov,
– mora biti v obdobju od 1. 1. 2006 do
27. 10. 2006 za ta strošek izdan račun, ki
mora biti tudi plačan.
Kategorije upravičenih stroškov, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana s pričujočim razpisom, in višina sofinanciranja:
– stroški svetovanja pri pripravi skupnih
programov,
– stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih
programov,
– stroški promocije proizvodov, storitev
ali rezultatov skupnih programov, ki obsegajo neposredne stroške v povezavi z eno v
prijavi določeno prireditvijo ali razstavo,
– stroški vodenja skupnega programa
(stroški osebja v višini dejanske cene dela,
ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil
o izplačanih plačah z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni
zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi),
– stroški začetnih materialnih investicij
(zemljišča, zgradbe in oprema) za potrebe
izvajanja skupnih programov,
– stroški začetnih nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa
ali ne patentiranega tehničnega znanja) za
potrebe izvajanja skupnih programov.
Pri vseh zgoraj navedenih stroških, so izključeni stroški dela zaposlenega osebja pri
sodelujočih partnerjih. Izstavljeni računi med
partnerji niso del upravičenih stroškov.

Mestna občina Ljubljana želi povečati število
prijav ljubljanskih malih podjetij na razpise
EU. Podjetjem želi pomagati pri kandidaturi
na ta sredstva, saj priprava takih projektov
zahteva relativno visoka finančna sredstva,
stroški pa kljub uspešni kandidaturi v celoti
bremenijo pripravljavca. V ta namen mala
podjetja potrebujejo tudi finančne spodbude v
obliki sofinanciranja stroškov, ki bodo nastali
ob prijavah. S tem bodo podjetja izkoristila
možnost črpanja teh sredstev, izpeljavo določenih razvojnih, strateških aktivnosti, ki bi jih
brez teh sredstev izvedla težje oziroma jih ne
bi mogla izvesti. S tem bo v MOL pospešen
prenos znanja ter izkušenj, kar bo pomagalo
ljubljanskim podjetjem povečati dodano vrednost in bolj konkurenčno nastopati na trgu,
kar bo pripeljalo do povečanja zaposlenosti in
večji blaginji v celotni ljubljanski regiji. Z razpisom želi Mestna občina Ljubljana povečati
investiranje v razvoj novih proizvodov in/ali
storitev z visoko stopnjo dodane vrednosti. To
želi doseči z multiplikacijskim učinkom, ki ga
prinašajo nepovratna sredstva EU in lastna
sredstva upravičencev.
Med razpise EU po tem javnem razpisu ne sodijo javna naročila za blago, storitve, ali gradbena dela – ne glede na to, če
jih razpisuje mednarodna organizacija. Za
razpise nepovratnih sredstev mednarodnih
virov po tem razpisu se štejejo razpisi naslednjih programov Evropske komisije: 6. OP,
Večletna podpora malim in srednje velikim
podjetjem, eContent in eTEN.
Pogoji sodelovanja
Na javnem razpisu za dodelitev sredstev
subvencij za sofinanciranje stroškov prijav
podjetij na mednarodne razpise lahko sode-

MOL bo sofinancirala programe do največ 49% upravičenih stroškov.
Mestna občina Ljubljana ima še deset
let po plačilu zadnjega obroka državne pomoči pravico vsebinsko in finančno revidirati
vsak program in prijavo, za katere je dodelila
sredstva državnih pomoči. Prejemniki, ki so
pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki
je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti
še deset let od dneva pridobitve sredstev.
Sredstva državnih pomoči, ki jih je prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je prejel izplačilo.
Merila za izbor projektov
Projekt je administrativno ustrezen in gre
v vsebinsko ocenjevanje, če izpolnjuje vse
naslednje pogoje:
– Vloga na razpis mora biti priporočeno
poslana do roka, ki je določen v tem javnem
razpisu.
– Vloga mora biti izpolnjena na računalniku v slovenskem jeziku.
– Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen
z »Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za
spodbujanje povezovanja podjetij v grozde, za spodbujanje prijav podjetij na javne
razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih
programov podjetij pomembnih za razvoj
mesta Ljubljane« – del A – povezovanje« in
navedbo št. Uradnega lista RS v katerem je
javni razpis izšel.
– Vloga mora biti popolna, to pomeni
pravilno izpolnjena prijavna dokumentacija,
kateri morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in dokumenti.

Stran

Vsebinski kriteriji izbire
Kriterij

Prispevek projekta k trajnostnemu razvoju mesta Ljubljane
in skladnost s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in
Državnim razvojnim programom
Projekt je v skladu z »Akcijskim načrtom – nacionalnim sistemom inovacij« http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/nacionalni_nacrt/default.html
Skladnost projekta z razvojno strategijo posameznih podjetij in
grozda kot celote
Izvedeno delo v projektu, primernost in izvedljivost delovnega
programa1
Realnost in ustreznost finančne konstrukcije
Ekonomska trdnost kandidata / sposobnost sofinanciranja
projekta
Ustreznost konzorcija, ki bo projekt izvajal:
– Podjetja
– Raziskovalne institucije
Ustreznost mehanizmov vodenja projekta
Skupaj
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri
ocenjevanju dosegli vsaj 62 točk in pri vsakem kriteriju dosegli vsaj minimalno število
točk. Višina dotacije bo odvisna od prejetih
točk in od števila prijaviteljev.
B) Spodbujanje podjetij k prijavam na
javne razpise za pridobitev nepovratnih
sredstev iz tujine
Namen je spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike k prijavi na razpise EU.
1
V tem delu predstavite aktivnosti, ki ste
jih že izvedli in ki jih še nameravate izvesti za
obdobje od 1.1.2006 do 27.10.2006.

Točk

Minimalno
število
točk

do 14

10

0 ali 14

0

do 12

8

do 12

10

do 12
do 12

8
8

do 12

10

do 12
maks. 100

8
62

luje posamezno podjetje ali skupina podjetij,
ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje,
ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in
pogodbena stranka.
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
Javni zavodi in javne agencije niso upravičene do te državne pomoči. V primeru
skupine podjetij ne smejo nastopiti kot prijavitelji.
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Na razpis se lahko prijavijo neodvisna
podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana;
– imajo najmanj 2 in največ 50 zaposlenih s polnim delovnim časom (stanje na dan
31. 12. 2005);
– imajo letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR;
– imajo poravnane obveznosti do države
in MOL;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 – sklep US in 93/02 – odločba US);
– niso v težavah in ne dobivajo državno
pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
– niso v obdobju treh let od zadnjega
prejema finančne pomoči prejeli več kot
100.000 EUR po pravilih pomoči de minimis, niti ne bodo te meje presegla z zaprošenim zneskom nepovratnih sredstev po
tem razpisu;
– podjetje sredstev za sofinanciranje
prijave projekta še ni pridobilo iz nobenih
javnih virov;
– poslujejo v sektorju premogovništva,
ladjedelništva, pomorskega transporta,
kmetijstva, ribištva in jeklarstva.
Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo
Upravičeni stroški za prijave na razpise
za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine
so izključno direktni stroški, nujni in vezani
na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, ter ki so nastali v času in so
bili plačani v času trajanja sofinanciranja
projekta – od 1. 1. 2006 do 27. 10. 2006.
Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so:
– stroški osebja v višini dejanske cene
dela, ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil o izplačanih plačah z vsemi dodatki in
dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni
zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z
običajnim poslovanjem prijavitelja in
– potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na
vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški
prenočišča).
Višina pomoči po tem členu znaša največ
1,000.000 SIT na eno prijavo. Če je podjetje
koordinator konzorcija, ki pripravlja projekt,
znaša pomoč največ 2,000.000 SIT.
Mestna občina Ljubljana ima še deset
let po plačilu zadnjega obroka državne
pomoči pravico vsebinsko in finančno revidirati vsak program in prijavo, za katere je dodelila sredstva državnih pomoči.
Prejemniki, ki so pridobili sredstva, morajo
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še deset let od dneva
pridobitve sredstev.
Sredstva državnih pomoči, ki jih je prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je prejel izplačilo.
Merila za izbor projektov
Do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki bodo na razpise mednarodnih
virov prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim
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pogojem in ki so administrativno ustrezni
(eligible). Prijavitelji morajo v roku 10 delovnih dni po prejemu odgovora mednarodnega
vira o administrativni ustreznosti predložili
MOL pisno potrdilo s strani mednarodnega
vira, vendar v največ 12 mesecih. Če v 12
mesecih od datuma oddaje projekta prijavitelj še vedno ni prejel pisnega potrdila o
administrativni ustreznosti, je o tem dolžan
obvestiti MOL. V primeru, da projekt ne bo
administrativno ustrezen, bo moral prijavitelj
vrniti denar skupaj z zamudnimi obrestmi,
kot to določa pogodba.
Vloga na razpis mora biti priporočeno
poslana do roka, ki je določen v tem javnem
razpisu. Izpolnjena mora biti na računalniku v slovenskem jeziku. Predložena vloga
mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti označen z “Ne odpiraj – vloga na
»Javni razpis za spodbujanje povezovanja
podjetij v grozde, za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje
usmerjenih programov podjetij pomembnih
za razvoj mesta Ljubljane« – del B – mednarodni razpisi” in navedbo št. Uradnega lista
RS v katerem je javni razpis izšel.
Prispele vloge, ki bodo ustrezale v tem
razpisu določenim pogojem sodelovanja, bo
ocenila strokovna komisija. Komisija bo projekte ocenila na podlagi spodnjih kriterijev:

MOL želi z razpisom spodbuditi izdelavo
in razvoj usmerjenih programov, ki bi spodbujali tematsko urejenost izložb trgovin in
razvoj usmerjenih integralnih produktov ponudbe v mestnem središču Ljubljane. MOL
s tem želi spodbuditi privlačnost in razpoznavnosti ožjega središča mesta Ljubljane
z uveljavljanjem pozitivne podobe starega
mestnega jedra, in sicer:
– spodbuditev dviga kakovosti ponudnikov in razpoznavnosti posameznih ulic oziroma območij;
– razvoj novih inovativnih vsebin kulturne, storitvene, gostinske in trgovske po
nudbe;
– inovativen način promocije kakovostnih
vsebin trgovske in galerijske ponudbe skozi
tematsko pripravljene izložbe;
– razvoj celostne podobe ožjega mestnega središča in dvig kakovosti zunanjega izgleda poslovnih prostorov, trgovin, lokalov ipd.
Z razpisom bo MOL sofinancirala stroške
priprave in izvedbe usmerjenih programov
z inovativnim pristopom promocije trgovin
in galerij skozi tematske izložbe, ki bodo
vključevali večje število subjektov (podjetje,
ki bo celoten program vodilo in čim večje
število trgovin in ostalih). Sofinancirana bo
torej, promocija skozi ureditev izložb večjega števila trgovin in galerij. MOL želi s tem
Možno
število
točk

Kriterij

1. Konzorcij, ki prijavlja projekt na mednarodni vir financiranja
– skupno število podjetij iz MOL;
1 podjetje – 10 točk
2 podjetji – 15 točk
3 in več podjetja – 20 točk
– število držav, iz katerih so podjetja;

50

podjetja samo iz MOL – 8 točk
podjetja iz 2 ali 3 držav – 10 točk
podjetja iz 4 ali več držav – 15 točk
– vključenost različnih tipov institucij (povezovanje raziskovalno-razvojnih institucij ter malih in srednjih podjetij, javnega in zasebnega sektorja);
v projektu delujejo samo podjetja – 8 točk
v projektu delujejo podjetja in vsaj ena razvojno-raziskovalna institucija ALI
vsaj ena institucija javne uprave – 10 točk
v projektu delujejo podjetja in vsaj ena razvojno-raziskovalna institucija IN vsaj
ena institucija javne uprave – 15 točk
2. Povprečna višina predvidenega sofinanciranja s strani mednarodnega vira
za partnerje iz MOL
0,00 – 15.000,00 EUR – 10 točke
15.000,01 – 50.000,00 EUR – 15 točk
50.000,01 – 100.000,00 EUR – 20 točk
nad 100.000,01 EUR – 25 točk
3. Sposobnost podjetja/prijavitelja na ta razpis za izvedbo projekta:
– organiziranost vodenja projekta/projektne vodstvene skupine; do 8 točk;
– reference vseh partnerjev; do 6 točk;
– finančna moč podjetja/prijavitelja na ta razpis:
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) presega 50% lanskoletnega prometa – 7 točk
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) presega 25% lanskoletnega prometa – 9 točk
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) ne presega 25% lanskoletnega
prometa – 11 točk
Skupaj možnih točk
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri
ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk. Višina dotacije bo odvisna od prejetih točk in od števila prijaviteljev.
C) Za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj mesta
Ljubljane

25

25

100

spodbuditi sodelovanje ljubljanskih galerij,
trgovin in prostorov s sodobnim dizajnom
ter storitveno dejavnostjo, ki bo s štirimi različnimi tematskimi sklopi (glede na letni čas
ali za ob dogodkih, ki so pomembni za Ljubljano) enotno promocijsko nastopila z zunanjo podobo svojih trgovskih ali galerijskih
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prostorov in s tem dvignilo razpoznavnost
ožjega mestnega središča.
Z razpisom bo MOL sofinancirala tudi
stroške priprave in izvedbe usmerjenih programov z integriranimi produkti več kulturnih, trgovskih in gostinskih subjektov ožjega
središča Ljubljane po vzoru dobrih praks
ponudbe integriranih produktov iz sodobnih
EU prestolnic.
Pogoji sodelovanja
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
usmerjene programe v katerih bodo sodelovala najmanj tri podjetja – trgovine, galerije
ali prostori s sodobnim dizajnom, gostinsko,
kulturno ter storitveno dejavnostjo (v primeru integriranih produktov) in najmanj pet trgovin in/ali galerij (v primeru promocije skozi
tematske izložbe), ki imajo trgovski, galerijski ipd. lokal na območju Gornjega trga,
Levstikovega trga, Starega trga, Mestnega trga, Ciril-Metodovega trga, Stritarjeve
ulice, Cankarjevega nabrežja, Gallusovega
nabrežja, Brega, Židovske ulice in steze,
Pod Trančo, Jurčičevega trga, Peternetove,
Dvornega trga, Wolfove ulice, Prešernovega
trga in Trubarjeve ulice ter Petkovškovega
nabrežja do Resljeve ulice.
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
Za podjetje, ki bo prijavitelj in nosilec
usmerjenega programa, v katerem bodo sodelovala najmanj tri podjetja – trgovine, galerije ali prostori s sodobnim dizajnom, gostinsko, kulturno ter storitveno dejavnostjo
(v primeru integriranih produktov) in najmanj
pet trgovin in galerij (v primeru promocije
skozi tematske izložbe), ni potrebno (lahko
pa), da se ukvarja s trgovinsko, galerijsko
oziroma gostinsko dejavnostjo, mora pa biti
registrirano za dejavnost s področja oblikovanja, kulture, aranžiranja, organizacije itd.
Podjetja morajo imeti sklenjen dogovor
o sodelovanju na predpisanem obrazcu iz
razpisne dokumentacije (obrazec št. 4).
Javni zavodi in javne agencije ne smejo
nastopiti kot prijavitelji.
Upravičenci do sofinanciranja po tem
razpisu so podjetja, ki:
– imajo manj kot 50 zaposlenih in vsaj
enega zaposlenega s polnim delovnim časom na 31. 12. 2005 (če je bil delavec sprejet v redno delovno razmerje za nedoločen
čas šele v času od 1. 1. 2006 do dneva pred
objavo tega razpisa, je potrebno prijavi priložiti tudi fotokopijo »Potrdila o prijavi-odjavi
za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje (obrazec M1/2)«),
– imajo letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR,
– so tržno usmerjena,
– so neodvisno podjetje. Za neodvisno
podjetje se šteje gospodarska družba, v
kateri posamezna gospodarska družba ali
povezana družba, ki ne ustreza pogojem za
majhna in srednje velika podjetja, razpolaga
z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali
institucionalnih investitorjev in pri tem ne
izvaja aktivne lastniške politike,
– niso v stečajnem postopku, kazenskem
postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-

Št.

nju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02 – sklep US in 93/02
– odločba US),
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– ne v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– niso v obdobju zadnjih treh let prejeli
več kot 100.000 EUR finančne pomoči po
pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi,
za katere naprošajo v tem razpisu,
– imajo poravnane vse obveznosti do države in Mestne občine Ljubljana.
Prijavitelj, ki ima z drugimi partnerji ali
podizvajalci na projektu povezave v smislu
460. člena Zakona o gospodarskih družbah
in pete alineje prejšnjega odstavka, mora te
razkriti v prijavi.
Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
stroške, ki so ali bodo nastali v času od 1. 1.
2006 do vključno 27. 10. 2006, do vključno
27. 10. 2006 pa morajo biti računi za posamezen strošek tudi plačani.
Da je strošek upravičen mora:
– biti nujno potreben za uspešno izvajanje projekta;
– biti določen in opredeljen v prijavi na
razpis;
– biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastati;
– biti prepoznaven in primerljiv;
– biti podprt z izvirnimi dokazili;
– ni stalne oziroma periodične narave
poslovanja podjetja.
Kategorije upravičenih stroškov, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana s pričujočim razpisom, in višina sofinanciranja:
– stroški svetovanja pri pripravi usmerjenih programov,
– stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja usmerjenih programov,
– stroški promocije usmerjenih programov, ki obsegajo neposredne stroške v povezavi z določenimi tematskimi sklopi ureditve izložb, v primeru integriranih produktov
pa ene v prijavi načrtovane promocije,
– stroški vodenja skupnega usmerjenega
programa (stroški osebja v višini dejanske
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cene dela, ki se izkazujejo na podlagi pisnih
dokazil o izplačanih plačah z vsemi dodatki
in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi),
– stroški začetnih materialnih investicij
(oprema izložb) za potrebe izvajanja usmerjenih programov,
– stroški začetnih nematerialnih investicij
(nakup patentov, licenc, know-howa ali ne
patentiranega tehničnega znanja) za potrebe izvajanja usmerjenih programov.
MOL bo sofinancirala programe do največ 49% upravičenih stroškov.
Naloga, ki je že bila sofinancirana s strani katerihkoli državnih ali mednarodnih virov
po tem razpisu predstavlja neupravičen del
stroškov.
Mestna občina Ljubljana ima še deset
let po plačilu zadnjega obroka državne pomoči pravico vsebinsko in finančno revidirati
vsak program in prijavo, za katere je dodelila
sredstva državnih pomoči. Prejemniki, ki so
pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki
je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti
še deset let od dneva pridobitve sredstev.
Sredstva državnih pomoči, ki jih je prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je prejel izplačilo.
Merila za izbor projektov
Projekt je administrativno ustrezen in gre
v vsebinsko ocenjevanje, če izpolnjuje vse
naslednje pogoje:
– Vloga na razpis mora biti priporočeno
poslana do roka, ki je določen v tem javnem
razpisu.
– Vloga mora biti izpolnjena na računalniku v slovenskem jeziku.
– Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen
z »Ne odpiraj – vloga za »Javni razpis za
spodbujanje povezovanja podjetij v grozde,
za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev
iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj mesta
Ljubljane« – del C – mestno središče Ljubljane« in navedbo št. Uradnega lista RS v
katerem je javni razpis izšel.
– Vloga mora biti popolna, to pomeni
pravilno izpolnjena prijavna dokumentacija,
kateri morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in dokumenti.

Vsebinski kriteriji izbire
Kriterij

Točk

Minimalno
število točk

Prispevek projekta k oživljanju in prepoznavnosti
mestnega središča

do 25

15

Skladnost projekta z razvojno strategijo posameznih
podjetij

do 10

7

Primernost, realnost in izvedljivost delovnega programa

do 10

7

Realnost in ustreznost finančne konstrukcije

do 10

7

Strokovna podprtost programa, celostna priprava in
upoštevanje kulturne dediščine

do 15

12

Ekonomska trdnost kandidata/sposobnost sofinanciranja
projekta

do 10

7

Stopnja sodelovanja znanja, podjetništva in umetnosti.
Torej, ustreznost sodelujočih akterjev.

do 10

7

Ustreznost mehanizmov vodenja projekta

do 10

8

maks. 100

70

Skupaj
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Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri
ocenjevanju dosegli vsaj 70 točk in pri vsakem kriteriju dosegli vsaj minimalno število
točk.. Višina dotacije bo odvisna od prejetih
točk in od števila prijaviteljev.
III. Okvirna višina sredstev in pravilo dodelitve
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za ta javni razpis, znaša 40
mio SIT. Za del A bo predvidoma dodeljenih
20 mio SIT, za del B 10 mio SIT in za del C
pa 10 mio SIT.
V primeru, da sredstva za enega od delov razpisa ne bodo porabljena v predvideni
višini, se bo razlika porabila za enega od
drugih dveh delov. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 049009, konto 410299
proračuna MOL za leto 2006.
Sredstva so dodeljena po pravilu de
minimis. Sredstva, dodeljena po pravilu
de minimis, so tista, ki zaradi svoje višine
ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne
predstavljajo državne pomoči, kot jo opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 o
uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč
»de minimis« (Uradni list EU, L 83, z dne
27. 3. 1999, z vsemi spremembami). Pravilo
de minimis določa:
– osnovni pogoj je dodeljevanja te vrste
pomoči je, da pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena
spodbujanju izvoza in ne presega 100.000
EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema
takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
te pomoči;
– prag pomoči se tiče vseh javnih pomoči, ki so dodeljene po de minimis pravilu
in ne vpliva na možnost pridobitve druge
pomoči;
– javna pomoč, ki je dovoljena do praga
100.000 EUR vključuje pomoč nacionalnih,
regionalnih in lokalnih organov, ne glede na
to ali so viri financiranja domači ali so ukrepi
delno sofinancirani s strani Skupnosti.
Pravilo de minimis se nanaša na pomoči,
ki so namenjene podjetjem v vseh sektorjih,
z izjemo:
(a) transportnega sektorja in dejavnosti,
ki so povezane s produkcijo, predelavo in
trženjem produktov, ki so navedeni v Aneksu
I Pogodbe iz Nice;
(b) pomoči dejavnostim, ki so povezane
z izvozom, namreč pomoč, ki je direktno
povezana z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže
in drugimi tekočimi izdatki, ki so povezani z
dejavnostjo izvoza;
(c) pomoči, ki so pogojene uporabo domačega namesto uvoženega blaga.
MOL bo sklenila pogodbo samo z izbranim prijaviteljem na ta razpis.
IV. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva po tem javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2006.
V. Razpisna
dokumentacija:
razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 22. 5. 2006. Prva oddaja
vlog je do vključno 8. 3. 2006. V primeru, da
sredstva ne bodo porabljena, bo razpis ostal
odprt do 22. 5. 2006.
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno srede, 8. 3. 2006 (datum poštnega žiga) za
prvo odpiranje vlog oziroma v primeru, da
sredstva ne bodo porabljena, najkasneje do
vključno ponedeljka, 22. 5. 2006 (datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo Javnega
razpisa in dela na katerega se nanaša na
prednji strani ovojnice:
– “Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za
spodbujanje povezovanja podjetij v grozde,
za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev
iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj mesta
Ljubljane« – del A – povezovanje” ali
– “Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v
grozde, za spodbujanje prijav podjetij na
javne razpise za pridobivanje nepovratnih
sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za
razvoj mesta Ljubljane« – del B – mednarodni razpisi” ali
– »Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za
spodbujanje povezovanja podjetij v grozde,
za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev
iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj mesta Ljubljane« – del C – mestno središče
Ljubljane«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prejetih vlog bo vodila strokovna komisija za razpisano področje. Strokovna komisija se bo za odpiranje vlog sestala
dvakrat. Odpiranje vlog ne bo javno in bo
potekalo 13. 3. 2006 in 25. 5. 2006. Vloge,
ki bodo poslane do vključno 8. 3. 2006 (velja
poštni žig), bodo obravnavane na prvem sestanku komisije. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v postavljenem roku
dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo
dopolnil v predpisanem roku, se bodo zavrgle. Dispozicija projekta in finančna konstrukcija ne moreta biti predmet dopolnitve
vloge.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
županje s sklepom odločil podžupan MOL, o
pritožbi zoper ta sklep pa županja MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določene v besedilu razpisa in
razpisne dokumentacije in,
– ki jih bodo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse prijavitelje obvestila o izidu
razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije: za dodatne informacije o javnem razpisu lahko pokličete
po tel. 01/306-43-00 ali 01/306-43-01, vsak
delovni dan med 8. in 15. uro.
Mestna občina Ljubljana
Ob-3284/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), 181.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 108/04) ter Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov v MOL za
leto 2006 s področja športa
I. Predmet razpisa:
1. delovanje športnih društev, športnih
zvez in zvez športnih društev, ustanovljenih
za območje MOL,
2. interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
3. vrhunski šport, kakovostni šport, nagrajevanje, športna rekreacija in šport invalidov,
4. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
5. založniška dejavnost v športu,
6. športne prireditve.
II. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo organizacije,
ki so registrirane na podlagi:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
60/95 in spremembe),
– Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in spremembe),
– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in spremembe).
III. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji so:
– da imajo sedež in delujejo za območje
MOL,
– da so registrirani za opravljanje dejav
nosti v športu,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje športnih programov, prijavljenih na
javni razpis,
– da se ukvarjajo s športi, pri katerih je
pomembna telesna aktivnost, pri čemur se
v program ne uvrščajo tehnični športi (avtomoto, letalski, športno modelarstvo, jamarstvo, raziskovanje morja, potapljanje), body
building in fitnes, ples (razen standardnih in
latinsko-ameriških plesov ter rock&roll) in
miselni športi (razen klasičnega šaha),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da imajo strokovne kadre z ustrezno
strokovno izobrazbo,
– da imajo izvajalci, ki so športna društva, urejeno evidenco članstva in imajo najmanj 20 članov s plačano članarino,
– da športna društva v kolektivnih športnih panogah s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL,
– da nimajo neporavnanih pogodbenih
obveznosti do MOL,
– in izpolnjujejo druge pogoje, določene
s tem javnim razpisom.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri
sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa v MOL.
Športna društva in zveze športnih društev, ki v letu 2006 prvič kandidirajo za sofinanciranje v MOL, morajo kandidaturi priložiti kopijo odločbe o registraciji društva.
IV. Merila za izbor programov: merila za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v MOL, na podlagi katerih se bodo
izbrali izvajalci letnega programa športa v
letu 2006, so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev, namenjenih realizaciji programov
v MOL za leto 2006 za področje športa znaša 943,950.000 SIT.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2006 morajo biti
porabljena v letu 2006.
VII. Rok za predložitev vloge in način
predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 10. 3.
2006 (datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno oznako: »Ne odpiraj
– vloga: letni program športa«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za razpisano področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo
14. 3. 2006. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna
komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v postavljenem
roku dopolnijo.
IX. Izid razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predloga
strokovne komisije po pooblastilu županje
MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta
sklep pa županja MOL.
Zavržene bodo vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije (nepopolne
vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v
roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
splošnih in posebnih pogojev, določenih v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog oziroma v primeru, da Odlok o
proračunu MOL za leto 2006 do tega roka
še ne bo pričel veljati, v roku 30 dni po začetku veljavnosti Odloka o proračunu MOL
za leto 2006.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb)
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer med 10. in 12. uro v tajništvu Službe
za šport Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport (Mitja Lončar), Mestne
uprave MOL, Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
306-40-20, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, oziroma po elektronski pošti: bostjan.albreht@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

Javne dražbe
Št. 6
Ob-2971/06
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, na podlagi 29. in 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepov Občinskega
sveta Občine Ribnica, št. 465-03-19/00 z
dne 1. 4. 2005 in 478-30/2005 z dne 30. 12.
2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) Parc. št. 1258/89 travnik v izmeri 1 a
62 m2, k.o. Sušje.
Zemljišče se nahaja v sklopu dislocirane
pozidave naselja Žlebič, med železniško
progo in javno potjo. Nima neposrednega
dostopa z javne prometne površine in ni
primerno za formiranje samostojne gradbene parcele, temveč za namene dodatnega funkcionalnega zemljišča k sosednji
parceli.
b) Parc. št. 2226/84 gozd v izmeri 4 a
67 m2 in parc. št. 2226/75 gozd v izmeri
66 m2, obe k.o. Gorenja vas.
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Zemljišče se nahaja v stanovanjskem naselju Gornje Lepovče in v naravi predstavlja
pretežni del gradbene parcele, predvidene
za gradnjo stanovanjske hiše. Območje,
na katerem se nahaja zemljišče, je v celoti
komunalno opremljeno. Stroški komunalne
ureditve se v skladu z občinskim odlokom
zaračunajo investitorju predvidenega objekta posebej.
3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcelo pod točko 2.a)
473.040 SIT; najnižji znesek višanja: 15.000
SIT,
– izklicna cena za parceli pod točko
2.b) 2,001.415 SIT; najnižji znesek višanja:
30.000 SIT.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
Izklicne cene ne vključujejo 20% davka
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic: 00 72210.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 28. februarja
2006, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer:
– pod 2. a) ob 8. uri,
– pod 2. b) ob 8.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476,
sklic 00 2309006 (za vse predmete prodaje
pod točko 2).
9. Plačana varščina bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z
dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Mateja Drobnič, tel.
01/837-20-27.
11. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, zato lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Ribnica s
soglasjem župana Občine Ribnica že začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti
varščino brez obresti.
12. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe ter pravne in fizične
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
ene od držav članic Evropske unije.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma dokazilo o državljanstvu
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
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na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 8 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji: nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih
jamstev ali garancij za nepremičnine. Kupec plača 20% davek na dodano vrednost
za vse nepremičnine pod točko 2, stroške
overitev podpisa na pogodbi ter vse ostale
stroške povezane s prenosom lastništva na
nepremičninah.
Občina Ribnica
Št. 466-48/2005-10
Ob-3105/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Kotnikova 38, na
podlagi Sklepa Vlade RS št. 47803-144 z
dne 22. 12. 2005 in skladno z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), objavlja
javno dražbo
1. Predmet prodaje: nepremičnina na
parc. št. 477/37 v naravi stavbišče s poslovnim objektom in dvoriščem 3948 m2, vlož.
št. 4615, k.o. Trnovsko predmestje in do
½ parc. št. 477/39 v naravi travnik 348 m2,
vlož. št. 4616, k.o. Trnovsko predmestje,
kar predstavlja poslovni objekt na Koprski
104 v Ljubljani.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Za prodajano nepremičnino ne
obstaja predkupna pravica Mestne občine
Ljubljana.
3. Izklicna cena: za nepremičnine, ki so
predmet te je izklicna cena 250,000.000 SIT,
najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo
mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala 3. marca 2006 na Ministrstvu za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, 3.
nadstropje, velika sejna soba, z začetkom
ob 12. uri.
6. Drugi pogoji:
1.1. na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; pravne osebe
s sedežem v RS in fizične osebe, ki so
državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo z
izpisom iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu;
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1.2. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
1.3. dražitelji morajo pred dražbo
predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 3311-7141998-2006000. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim
se vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži.
1.4. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
1.5. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno.
7. Vlada RS lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri
čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške
nastopa na javni dražbi.
8. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Mitja Maruško, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, tel.
01/478-42-63, faks 01/478-43-28, e-pošta:
mitja.marusko@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Razpisi delovnih
mest
Št. 1101-0001/2006-1/5
Ob-2713/06
Svet Centra za socialno delo Radlje ob
Dravi razpisuje na podlagi 26. člena Statuta
Centra za socialno delo Radlje ob Dravi in
sklepa 10. redne seje sveta zavoda, z dne
20. 1. 2006, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Radlje ob Dravi.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57. in
69. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 36/04):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva ali
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno
varstveno dejavnostjo,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno
varstveni zavod,
– direktor/direktorica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve
in druge alinee imeti opravljen program za
vodenje socialno varstvenega zavoda, ki
ga določi Socialna zbornica v soglasju s
Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja/direktorico imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa

iz vodenja, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let
in začne teči 16. 7. 2006, oziroma z dnem
izdaje soglasja ustanovitelja k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati/kandidatke na: Svet
Centra za socialno delo Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, z
oznako »razpis za direktorja«, v roku 8 dni
od objave.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke pisno
obveščeni/obveščene v roku, določenem z
zakonom.
Center za socialno delo
Radlje ob Dravi
Ob-2714/06
Mestna občina Kranj na podlagi 4. in 13.
člena Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra
(Ur. l. RS, št. 98/05) ter 1. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05 in 113/05)
objavlja javni natečaj za delovno mesto
direktorja javnega zavoda (m/ž) »Zavod za turizem Kranj«.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba turistične,
ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih,
– delovne izkušnje na področju turizma,
– organizacijske sposobnosti, kar kandidat dokazuje s svojim preteklim delom,
– izkazovanje znanja enega od svetovnih jezikov na višji ravni,
– izkazovanje znanja uporabe informacijskih tehnologij,
– predložitev programa dela za mandatno obdobje in vizije razvoja turizma v Mestni občini Kranj,
– izpolnjevanje ostalih pogojev v skladu
z zakonom.
Zakonski pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno
obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti program dela Zavoda za turizem
Kranj za nadaljnja 4 leta in vizijo razvoja
turizma v Mestni občini Kranj, ter naslednja
dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– overjeno fotokopijo potrdila o izo
brazbi,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumenta, iz katere bodo razvidne delovne
izkušnje na vodstvenih položajih,
– izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
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– potrdilo Državnega izpitnega centra o
znanju svetovnega tujega jezika na višji ravni (potrdilo je potrebno predložiti najkasneje
v enem letu po imenovanju).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4
let. Nastop dela bo predvidoma 1. oktobra
2006. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih Zavoda za turizem Kranj. Po poteku
mandatne dobe je ista oseba lahko znova
imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave
na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, z oznako: ''Prijava na javni
natečaj – direktor Zavoda za turizem Kranj
– Ne odpiraj!''.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel.
04/23-73-102 pri Tatjani Hudobivnik.
Mestna občina Kranj
Št. 11/06
Ob-2715/06
Svet doma starejših občanov Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, objavlja
javni razpis za
direktorja Doma starejših občanov
Črnomelj.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo), stran 4256; Uradni list RS,
št. 36/2004, z dne 13. 4. 2004:
a) izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o
delovnih izkušnjah);
2. kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8. dni po njegovi objavi.
Svet prepozno prispelih in nepopolnih
vlog ne bo obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja
doma bo svet izvedel na osnovi proučitve
priloženih dokazil. Svet lahko odloči tudi za
dodatne načine pridobivanja informacij o primernosti kandidatov (razgovori, ugotavljanje
poslovodnih in strokovnih lastnosti kandidatov, reference in podobno).
3. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat
bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano
soglasje k imenovanju, ki ga poda minister,
pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če
je bilo soglasje ministra izdano prej (predvidoma 15. 5. 2006).
Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pismeni obliki,
po pošti, na naslov: Svet doma starejših
občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c,
8340 Črnomelj, s pripisom »razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v roku 30. dni po zaključenem razpisu.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-2716/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in 2/04
– ZDSS), Mestna občina Kranj objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za družbene javne službe v občinski upravi Mestne občine Kranj (m/ž).

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo VII. stopnjo izobrazbe
družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisna izjava ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev, v
prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski
trg 1.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, in sicer v roku 15 dni od
dneva objave. O izbiri bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Tatjana Hudobivnik,
v.d. direktorice Občinske uprave Mestne občine Kranj, tel. 04/23-73-102.
Mestna občina Kranj
Št. 108-63/2005
Ob-2726/06
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 9. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje (Ur.
l. RS, št. 67/03) minister za kulturo objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Zgodovinski arhiv Celje.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju arhivske dejavnosti in poznavanje
področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika in osnovno znanje najmanj enega
svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja arhiva v prihod
njih petih letih.
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Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo
diplome. Kandidat oziroma kandidatka mora
prijavi priložiti tudi kopijo delovne knjižice.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certifikatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Osnovno znanje tujega jezika pa se izkazuje s
potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazili o opravljenem več tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s
potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih
srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal
tuj jezik, z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru programa do- ali
podiplomskega študija.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta zavoda imenoval za direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje
petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
– direktor/-ica Zgodovinskega arhiva Celje«
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Morebitne informacije: ga. Rifelj, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Su 010601/2006
Ob-2731/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1,
Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05), Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, Mestni trg 6,
Slovenske Konjice, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec – samostojni sodni referent.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
– višji pravosodni sodelavec II,
– višji pravosodni sodelavec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec II na Okrajnem
sodišču v Slovenskih Konjicah.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št. 35/05, 113/05),
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– višja strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Okvirna vsebina dela: vodenje postopkov in izdajanje odločb v zadevah zemljiške
knjige, vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil, izdajanje rednih in
zahtevnejših zgodovinskih izpisov in izdajanje drugih potrdil.
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K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz sodnega
reda,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
V naziv je lahko imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita sodnega reda pod pogojem, da izpita opravi najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi
lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v
peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo
moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov Okrajno sodišče v Slovenskih
Konjicah, Urad predsednika, Mestni trg 6,
3210 Slovenske Konjice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
roku 15 dni po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsed
nika.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Su 010603-2006-46
Ob-2745/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva
14, 5000 Nova Gorica, objavlja prosto delovno mesto
višje(ga) pravosodne(ga) svetoval
ke(ca) – strokovne(ga) sodelavke(ca)
za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo
3 mesecev.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za
sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
pripravljanje obrazložitev odločitev,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zaslišanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika v posameznih zadevah
izven glavne obravnave, opravljanje priprav
na glavno obravnavo, vodenje obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
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– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika,
– izdelava osnutkov sodnih odločb.
Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu:
– višji pravosodni svetovalec III.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(VII. stopnja izobrazbe),
– 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica.
Prijave z dokazili naj kandidati/kan
didatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14,
5000 Nova Gorica.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Tamari Komac, Svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
tel. 05/335-16-76.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
Št. 110-32/2006-31111
Ob-2746/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 0106/06
Ob-2768/06
Republika Slovenija Okrajno sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000

Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Kopru
Št. 119-3/2006-1
Ob-2782/06
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 (10/04 – popr.),
23/05, 62/05 Odl. US, 75/05 Odl. US in
113/05) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
1. Višji svetovalec (za področje denacionalizacije) v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v
Izpostavi Moste-Polje, ki se lahko opravlja
v nazivu višji svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije,
– vodenje zahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije,
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– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtev
nejših nalog.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino),
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
2. Višji svetovalec v Oddelku za tujce
v Sektorju za upravne notranje zadeve,
ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtev
nejših nalog.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino),
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas in s
polnim delovnim časom. Delo se opravlja na
lokaciji Proletarska 1 v Ljubljani.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovni mesti kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
3. Pripravnik – referent v Sektorju za
upravne notranje zadeve (4 delovna mesta).
Delovne naloge:
– usposabljanje za samostojno opravljanje upravnih nalog in opravo predpisanega
strokovnega izpita.
Zahtevani pogoji in znanja:
– srednja izobrazba upravno-administrativne, ekonomske ali splošne smeri.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za določen čas, za čas
usposabljanja, t.j. 8 mesecev in s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Adamič – Lundrovo nabrežje 1 in Proletarska 1 v Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– zoper kandidata ni vložena obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Prijavi pod tč. 1, tč. 2 in tč. 3 morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila oziroma dokazila o državljanstvu,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 1
in 2),
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 1
in 2),
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (samo kandidati,
ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod
tč. 1 in 2),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre
(z označbo »za javni natečaj – višji svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Moste-Polje« oziroma »za javni natečaj – višji
svetovalec v Oddelku za tujce v Sektorju
za upravne notranje zadeve« in »za javni
natečaj – pripravnik v Sektorju za upravne
notranje zadeve«), Adamič – Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na elektronski naslov:
ue.ljubljana@gov.si. Rok za vlaganje prijav
je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Če je prijava poslana
po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni
po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 110-37/2006-31111
Ob-2785/06
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
4/2006 – uradno prečiščeno besedilo) in
skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95,
16/97, 24/98 in 117/05), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
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eno prosto notarsko mesto s sedežem
v Kranju.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno
besedilo).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2907/06
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerij (Ur. l. RS, št. 42/02) in sklepa Predsedstva Študentske organizacije Slovenije
sprejetega na 26. korespondenčni seji dne
23. 12. 2005, objavlja Študentska organizacija Slovenije razpis za prosto delovno
mesto:
1. pravnik Študentske organizacije
Slovenije.
2. Pogodba se sklene za nedoločen čas
s poskusno dobo 6 mesecev.
3. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– poznavanje splošnih upravnih postop
kov, obligacijskega prava in delovno-pravne
zakonodaje, poznavanje študentske in mladinske organiziranosti v Republiki Sloveniji,
– poznavanje dela v računalniškem okolju MS Windows,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– izkazane organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
4. Kandidati morajo prijavo poslati na
razpisnem obrazcu skupaj z zahtevanimi
prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – razpis za pravnika ŠOS«.
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo ob
delavnikih v prostorih ŠOS (med 10. in 12.
uro), Dunajska 51, 1000 Ljubljana ali na spletnih straneh ŠOS (http://www.studentskaorg.si).
6. Rok za prijavo na razpis je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po končanem postopku
izbire kandidata za objavljeno prosto delov
no mesto.
Študentska organizacija Slovenije
Št. 110-0003/2006
Ob-2966/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(ZJU-UPB1 - Ur. l. RS, št. 35/05, 62/05 - odl.
US, 75/05 - odl. US) Občina Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v občinski upravi Občine
Naklo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
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– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri (diplomirani upravni organizator).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo
za pravosodje) ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti,
– potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ali pisno izjavo
kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, s pripisom »javni natečaj«. Rok
za prijavo je 8 dni od objave v Uradnem listu
RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave
javnega natečaja za zaposlitev v Uradnem
listu RS. Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo
z izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi na določen čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom. Kandidat bo opravljal delo v prostorih Občine Naklo, Glavna
cesta 24, Naklo.
Odgovorna oseba za dajanje informacij o
izvedbi javnega natečaja je Drago Goričan,
tel. 04/277-11-13 (vsak delovni dan med 8.
in 10. uro).
Občina Naklo
Ob-2974/06
Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 21,
1310 Ribnica, razpisuje naslednja prosta
delovna mesta:
1. vodjo Turistično informacijskega
centra Ribnica,
2. poslovodjo za Muzejsko trgovino
Ribnica,
3. računovodjo za javni zavod Knjižnica Miklova hiša.
1. Za delovno mesto vodja Turistično informacijskega centra Ribnica mora
kandidat(ka) izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– delovne izkušnje na področju turizma,
ki jih kandidat izkazuje s priporočili,
– aktivno znanje angleščine in pasivno
zanje nemščine ali francoščine,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– licenca GZS za turističnega vodnika.
Kandidat(ka) mora prošnji predložiti:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– priporočila o delovnih izkušnjah na področju turizma,
– življenjepis in vizijo razvoja turistične
dejavnosti v občini Ribnica.
Delovno razmerje se sklepa za dobo
enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
2. Za delovno mesto poslovodja Muzejske trgovine Ribnica mora kandidat(ka) izpolnjevati naslednje pogoje:
– končana V. stopnja smer ekonomsko
– komercialni tehnik,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje enega tujega jezika,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
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– osnovno poznavanje ribniške obrti in
poslanstva Muzeja Miklova hiša.
Dokazila o izpolnjenih splošnih in posebnih pogojev ki jih mora kandidat(ka) priložiti
prošnji:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delavske knjižice),
– dokazila o posebnih znanjih in sposobnostih (poznavanje ribniške obrti in poslanstva Muzeja Miklova hiša).
Delovno razmerje se sklepa za dobo
enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
3. Za delovno mesto računovodja mora
kandidat(ka) izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj VI. stopnja strokovne izo
brazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjigovodstvu in računovodstvu na področju
družbenih dejavnosti,
– poznavanje slovenskih računovodskih
standardov in drugih predpisov s področja
računovodstva in davčne zakonodaje,
– odlično poznavanje uporabe računalniških programov (Word, Excel).
Delo bo obsegalo operativno poznavanje
vseh računovodskih opravil. Prošnji mora
kandidat(ka) priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delavske knjižice),
– dokazila o posebnih znanjih in sposobnostih.
Delovno razmerje se sklepa za polovični
delovni čas za dobo enega leta z možnostjo
podaljšanja za nedoločen čas.
Prošnje z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj kandidati pošljejo v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Miklova
hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica, s pripisom »Za razpis«.
Upoštevali bomo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po
objavi razpisa.
Knjižnica Miklova hiša, Ribnica
Št. 60049/2006
Ob-2975/06
Občine Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice objavljajo 2 prosti
delovni mesti:
1. občinski redar (m/ž) v organu skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice.
Najnižji naziv, v katerem se bo opravljalo
delo na uradniškem delovnem mestu je občinski redar I (petnajsta stopnja). Uradnik/ca
bo naloge opravljal/a na lokaciji Mengeška
cesta 22, Trzin in na celotnem območju
občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodice. Delovno razmerje bo
sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji so:
– srednja splošna ali srednja strokovna
izobrazba;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– preizkus znanja za občinskega re
darja;
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo plačilnega naloga;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Dodatni pogoji:
– znanje uporabe računalniških programov;

– izpit za voznika B kategorije in razpolaganje z lastnim vozilom za službene
namene.
Vsebina dela:
– nadzor nad izvajanjem posameznih
določb zakona o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na ustavljena in parkirana
vozila, skladno z zakonskimi pooblastili;
– ugotavljanje nepravilnosti in kršitev
predpisov občin ustanoviteljic;
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji;
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o
ugotovljenih nepravilnostih in kršitvah;
– neposredno izrekanje in izterjava glob
na kraju prekrška;
– vodenje prekrškovnega postopka pred
izdajo plačilnega naloga.
Poskusno delo: 3 mesece.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati tudi
splošne pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih in pogoje iz
4. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje
nalog občinskega redarja.
K prijavi morajo kandidati/ke predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo zadnje odločbe o imenovanju oziroma prevedbi v uradniški naziv,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za občinskega redarja,
– fotokopijo potrdila o preizkusu znanja
za vodenje prekrškovnega postopka pred
izdajo plačilnega naloga,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– potrdilo, da v zadnjih treh letih ni bil
pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem
postopku za kaznivo dejanje povzročitve
prometne nesreče IV. kategorije ali kaznivo
dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,
– potrdilo, da nima v evidenci več kot 5
kazenskih točk v cestnem prometu,
– potrdilo, da ni bil pravnomočno kaznovan za prekršek zoper javni red in mir z
elementi nasilja,
– dokazila o dodatnih pogojih.
Potrdila iz sedme, osme, devete, desete
in enajste alinee prejšnjega odstavka ob
prijavi nadomestijo ustrezne izjave kandidata/ke. Potrdila bo izbrani/a kandidat/ka
predložil/a pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter
kratkim življenjepisom v roku 8 dni po objavi
na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta
22, 1236 Trzin, v zaprti ovojnici z označbami: ''ne odpiraj'', ''objava delovnega mesta''
in ''občinski redar''.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
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Za dodatne informacije pokličite
01/564-17-72 (Nuška Jerman).
Občine Trzin, Komenda, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Vodice
Št. 111-02/1-1/2006/0420-010 Ob-2976/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05
in 113/05) Ministrstvo za finance, Carinska
uprava Republike Slovenije, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta v Carinski upravi Republike Slovenije, Generalnem carinskem uradu,
Šmartinska 55, Ljubljana:
– višji carinski svetovalec – inšpektor
v Sektorju za informatiko, Oddelku za
tehnološko podporo; za izvajanje nalog
s področja strojne opreme, sistemskih,
sporočilnih in mrežnih sistemov, elektronske izmenjave podatkov ter varnostnih sistemov in podatkov. Javni uslužbenec bo opravljal naloge v nazivu višji
carinski svetovalec III – inšpektor.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali naravoslovne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj (oziroma 4 leta za univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem).
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni izpit za inšpektorja po Zakonu o carinski službi,
– državni izpit iz javne uprave,
– uporaba programske opreme,
– znanje tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni
izpit iz javne uprave), pod pogojem, da bodo
v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje določene v 39. členu Zakona o carinski
službi (Ur. l. RS, št. 56/99, 57/04).
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ter poskusnim delom
v trajanju 5 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženirji računalništva, elektrotehnike,
matematike ali druge tehnične usmeritve,
z izkušnjami na področju vzdrževanja si
stemske programske opreme Novell, Windows (2000, 2003) ter dobrim poznavanjem
IBM-AIX in Linux, z izkušnjami pri sistemski
administraciji delovnih postaj v Windows XP
okolju, dobrim poznavanjem mrežnih protokolov (predvsem TCP/IP) ter praktičnimi
izkušnjami pri delu z oddaljenimi dostopi in
VNP povezavami. Prednost pri izbiri bodo
imeli tudi kandidati z znanjem angleškega
jezika na višji ravni.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja

po uradni dolžnosti. Navedeni potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno.
Vloge, ki ne bodo popolne oziroma ne bo
priloženih dokazil o izpolnjevanju navedenih
pogojev, kratkega življenjepisa ter opisa dosedanjih delovnih izkušenj ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov: Carinska uprava
RS, Generalni carinski urad, Šmartinska c.
55, 1523 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na Nino Šoba, tel.
01/478-38-12.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 181-2/2006-1
Ob-2977/06
Skladno z 58. in 59. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05)
ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS
št. 22/04, 57/05) objavljamo javni natečaj
za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: podsekretar
(M/Ž) za nedoločen čas, delo se lahko opravlja v nazivih podsekretar, sekretar.
3. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, ali visoka
strokovna izobrazba družboslovne smeri s
specializacijo ali magisterijem ekonomske
smeri, 7 let delovnih izkušenj.
4. Pogoji za imenovanje v naziv: aktivno
znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev; da
oseba ni v kazenskem postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja, državni izpit
iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje navedene v:
– točki 3. k prijavi priložiti fotokopijo diplome, delovne knjižice iz katere so razvidne delovne izkušnje,
– točki 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis
iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za
pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča
da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem
postopku,
– točki 5. fotokopijo potrdila o izpitu iz
angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
Spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv.
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V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za
imenovanje v naziv.
Opis del in nalog: kandidat bo opravljal
najzahtevnejše naloge priprave izvedbenih
programskih dokumentov RS in EU ter sodeloval pri koordinaciji aktivnosti povezanih
z izvajanjem Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo
analitske izkušnje na področju spodbujanja
gospodarskega razvoja, inovacij in tehnološkega razvoja, z razvojem človeških virov,
še posebej v podjetniškem sektorju, vrednotenjem ter prostorskim razvojem. Zaželjeno je tudi znanje za presojo ustreznosti
projektov.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»podsekretar, šifra dm 1063«.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: mag. Duška Šavorn Radovan tel. 478-37-99 vsak
delavnik med 9. in 11. uro, e-mail: duska.radovan@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-3102/06
Občina Nazarje, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 22.
člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin
št. 14/04) objavlja razpis za
direktorja/direktorico JZ Muzej Vrbovec, Nazarje.
V skladu z 20. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Vrbovec, Muzej
gozdarstva in lesarstva morajo kandidati
poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela v muzeju,
– aktivno obvladanje vsaj enega tujega
jezika,
– predložiti mora program dela.
Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom
in programom dela Muzeja Vrbovec, pošljite
najkasneje v 8 dneh v zaprti ovojnici na naslov: Občina Nazarje, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Savinjska
cesta 4, Nazarje, z oznako »Razpis JZ Muzej Vrbovec«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po končanem postopku.
Občina Nazarje
Št. 1100-3-10/2006-01072-06 Ob-3111/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05,
62/05, 75/05 in 113/05) Ministrstvo za finan-
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ce, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih
mest v Davčni upravi RS:
Na Generalnem davčnem uradu, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
1. pripravnik/-ca – svetovalec/-ka v
oddelku za inšpekcijo.
Pripravnik/-ca se bo usposabljal/-a za
samostojno opravljanje dela z delovnega
področja in za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani/-a ekonomist/-ka.
2. višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
javna naročila in nabavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Prednost bodo imeli kandidati s pravno
smerjo izobrazbe.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– izvajanje pravnih nalog.
Na Davčnem uradu Brežice, Cesta prvih
borcev 39/a, 8250 Brežice
3. vodja referata – višji/-a svetovalec/ka v referatu za izterjavo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje referata,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih in davčnih postopkih po pooblastilu.
Na Davčnem uradu Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje
4. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
odmero in kontrolo samostojnih podjetnikov II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere.
5. vodja referata – višji/-a svetovalec/ka v referatu za odmero in kontrolo fizičnih oseb.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
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– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje referata,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih in davčnih postopkih po pooblastilu.
Na Davčnem uradu Kočevje, Ljubljanska
cesta 10, 1330 Kočevje
6. svetovalec/-ka v oddelku za davčno
knjigovodstvo in izterjavo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Opis nalog:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugi
gradiv s področja metodologije in navodil
za delo.
Na Davčnem uradu Koper, Ferrarska cesta 30, 6000 Koper
7. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
samostojne podjetnike.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga,
– višja raven znanja italijanskega jezika.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere.
Na Davčnem uradu Kranj, Slovenski trg
2, 4000 Kranj
8. višji/-a davčni/-a inšpektor/-ca v oddelku za davčno inšpiciranje.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
inšpektorja,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– vodenje davčnega postopka in opravljanje najzahtevnejših inšpekcijskih pregledov,
– analiza računovodskih izkazov in priprava profila davčnega zavezanca za potrebe davčnega inšpiciranja.

Na Davčnem uradu Kranj, Izpostava Radovljica, Prešernova cesta 11, 4240 Radovljica
9. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in
drugih dajatev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere.
Na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava Ljubljana Bežigrad, Linhartova 13, 1000
Ljubljana
10. svetovalec/-ka.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov kontrole in izterjave,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na prvi stopnji,
– samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
Na Davčnem uradu Maribor, Svetozarevska cesta 9, 2000 Maribor
11. pripravnik/-ca – svetovalec/-ka v
oddelku za pravne naloge.
Pripravnik/-ca se bo usposabljal/-a za
samostojno opravljanje dela z delovnega
področja in za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni/-a diplomirani/-a pravnik/ca.
Na Davčnem uradu Murska Sobota,
Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota
12. vodja glavne pisarne – višji/-a referent/-ka v glavni pisarni.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– organiziranje, usmerjanje in nadziranje
opravljanja dela glavne pisarne,
– vodenje najzahtevnejših seznamov in
pregledov,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji.
Na Davčnem uradu Murska Sobota, Izpostava Gornja Radgona, Partizanska cesta
21, 9250 Gornja Radgona
13. vodja izpostave – višji/-a svetovalec/-ka.
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Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– organiziranje, vodenje, usmerjanje in
nadziranje opravljanja dela,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih in davčnih postopkih ter pripravljanje zahtevnih analiz.
Na Davčnem uradu Murska Sobota,
Izpostava Lendava, Glavna ulica 2, 9220
Lendava
14. vodja izpostave – višji/-a svetovalec/-ka.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– višja raven znanja madžarskega jezika.
Opis nalog:
– organiziranje, vodenje, usmerjanje in
nadziranje opravljanja dela,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih in davčnih postopkih ter pripravljanje zahtevnih analiz.
Na Davčnem uradu Postojna, Vojkova
ulica 7, 6230 Postojna
15. svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v
oddelku za odmero in kontrolo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Prednost bodo imeli kandidati s pravno
smerjo izobrazbe.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z
vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev.
Na Davčnem uradu Ptuj, Trstenjakova
2/a, 2250 Ptuj
16. pripravnik/-ca – svetovalec/-ka v
oddelku za davčno inšpiciranje.
Pripravnik/-ca se bo usposabljal/-a za
samostojno opravljanje dela z delovnega
področja in za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri.

Na Davčnem uradu Hrastnik, Log 9,
1430 Hrastnik
17. svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v
oddelku za odmero in kontrolo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
– vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z
vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na I. stopnji,
– informiranje davčnih zavezancev.
Na Davčnem uradu Hrastnik, Izpostava
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi
18. vodja izpostave – višji/-a svetovalec/-ka.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
Opis nalog:
– organiziranje, vodenje, usmerjanje in
nadziranje opravljanja dela,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih in davčnih postopkih ter pripravljanje zahtevnih analiz.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi kandidati pod št. 1, 11 in
16 bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za
določen čas, to je za čas 10-mesečnega
pripravništva.
Z ostalimi izbranimi javnimi uslužbenci
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
4-mesečnim poskusnim delom za delovno
mesto pod št. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17
in 18 in 2-mesečnim poskusnim delom za
delovna mesta pod št. 4, 7, 9 in 12.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
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– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata/-ke.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine, iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov:
– pod št. 1 in 2: DURS, Generalni davčni
urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,
– pod št. 3: DURS, DU Brežice, Cesta
prvih borcev 39/a, 8250 Brežice,
– pod št. 4 in 5: DURS, DU Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje,
– pod št. 6: DURS, DU Kočevje, Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje,
– pod št. 7: DURS, DU Koper, Ferrarska
cesta 30, 6000 Koper,
– pod št. 8: DURS, DU Kranj, Slovenski
trg 2, 4000 Kranj,
– pod št. 9: DURS, DU Kranj, Izpostava Radovljica, Prešernova cesta 11, 4240
Radovljica,
– pod št. 10: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Bežigrad, Linhartova 13,
1000 Ljubljana,
– pod št. 11: DURS, DU Maribor, Svetozarevska cesta 9, 2000 Maribor,
– pod št. 12, 13 in 14: DURS, DU Murska Sobota,Slomškova ulica 1, 9000 Murska
Sobota,
– pod št. 15: DURS, DU Postojna, Vojkova uliva 7, 6230 Postojna,
– pod št. 16: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova 2/a, 2250 Ptuj,
– pod št. 17 in 18: DURS, DU Hrastnik,
Log 9, 1430 Hrastnik.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1 in 2: Ana Štumberger, tel.
01/478-27-34,
– pod št. 3: Ines Mlakar, tel.
07/462-01-51,
– pod št. 4 in 5: Marjanca Mrovlje, tel.
03/422-35-89,
– pod št. 6: Vesna Kocuvan, tel.
01/893-91-17,
– pod št. 7: Lorijana Koljenšič, tel.
05/610-80-41,
– pod št. 8 in 9: Marja Štromajer, tel.
04/237-11-29,
– pod št. 10: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,
– pod št. 11: Helena Falež, tel.
02/235-20-02,
– pod št. 12, 13 in 14: Erika Šela, tel.
02/530-31-04,
– pod.št. 15.: Irena Pamič, tel.
05/721-13-19,
– pod št. 16: Mira Mendaš, tel.
02/748-23-26,
– pod št. 17 in 18: Ivica Pograjc, tel.
03/564-21-99.
Davčna uprava RS
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Ob-3123/06
Občina Dolenjske Toplice objavlja javni
natečaj za zaposlitev
višjega referenta za komunalo in urejanje prostora.
Dela in naloge na delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih višji referent III,
II ali I.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogojev iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba
gradbene, upravne ali druge ustrezne družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– biti mora državljan RS,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o
tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da ni sprožen
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in s 4-mesečnim poskusnim delom.
Rok za predložitev prijav je 8 dni od
dneva objave na naslov: Občina Dolenjske
Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske
Toplice, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
javni natečaj – višji referent za komunalo in
urejanje prostora«.
Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o natečaju posreduje: Goran Udovč (07/38-45-184).
Občina Dolenjske Toplice
Št. 1100-6/2006/1
Ob-3124/06
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec, za nedoločen čas, v
Službi za organizacijo in kadre, Oddelku
za kadre in kakovost, z naslednjimi pogoji
za zasedbo:
svetovalec.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Naloge na tem delovnem
mestu se opravljajo v dveh uradniških nazivih, in sicer: svetovalec II in svetovalec I.
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Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj
za kandidate z visoko strokovno izobrazbo.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– sodelovanje pri pripravi programa izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja,
– organiziranje in spremljanje izvajanja
programa izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja.
Delo se opravlja na sedežu Ministrstva
za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1100-6/2006.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba
za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.
K prijavi je potrebno predložiti fotokopije
dokazil o izpolnjevanju pogojev: diplome,
delovne knjižice, odločbe o imenovanju v
uradniški naziv (kolikor jo kandidat ima),
dokazila o opravljenem državnem izpitu iz
javne uprave, dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, dokazila o državljanstvu, ter pisno izjavo s katero izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Državni izpit iz javne uprave lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta
od prvega imenovanja v uradniški naziv,
strokovni izpit iz upravnega postopka pa v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega
razmerja.
Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate je Maja Javornik, tel. 472-42-78.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3125/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 ZJUUPB1, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US in
113/05), Skupna občinska uprava, Mestni
trg 1, Ptuj, objavlja javni natečaj za zaposlitev
občinskega redarja v Skupni občinski
upravi.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih občinski redar I, občinski
redar II in občinski redar III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;

– imeti morajo srednjo strokovno izobrazbo ekonomske, upravne ali tehnične smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(strokovni upravni izpit);
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– 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;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– opravljen vozniški izpit B kategorije;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja;
– ustrezna dokazila oziroma reference
za usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Okvirna vsebina dela: nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov v Mestni občini
Ptuj, ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil – mirujoči promet, opozarjanje
fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih, opravljanje dejanj in strokovnih
nalog, za katere je pooblaščen z drugimi
predpisi, vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, druge naloge s področja občinskega redarstva.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu občinskega redarja v nazivu
občinski redar III v prostorih Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, 2250 Ptuj in na
terenu.
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Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Skupna občinska uprava,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni
po opravljeni izbiri. Po dokončnosti sklepa
o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
s polnim delovnim časom ter trimesečnim
poskusnim delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojna Alenka Korpar, tel.
02/748-29-91.
Skupna občinska uprava
Št. 24/06
Ob-3128/06
Upravna enota Sevnica objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta
pripravnik – referent za osebo, ki bo
prvič začela opravljati delo in se bo usposabljala za opravljanje strokovnega upravnega
izpita, za določen čas 8 mesecev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno področje:
– usposabljanje za samostojno opravljanje enostavnih upravnih postopkov ter nalog
iz področja Oddelka za upravne notranje
zadeve.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave o izpolnjevanju splošnih pogojev z življenjepisom v roku 8 dni od dneva objave
na naslov: Upravna enota Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, s pripisom »Javni
natečaj – pripravnik«.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku osem dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko pokličite na tel. 07/81-63-881
(Helena Guček ali na tel. 07/81-63-876
(Marjeta Lipec).
Upravna enota Sevnica

Št. 069/06
Ob-3131/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02,
2/04 (10/04 – popr.), 23/05, 62/05 – odl.
US: U-I-294/04-15, 113/05) minister objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
sekretarja/-ke pod šifro 173 v Sektorju
za evropske zadeve in kulturni razvoj.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kratek opis delovnih nalog:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delovnem področju sektorja;
– organizacija in koordinacija aktivnosti
za področje strukturnih skladov, programov
EU in ostalih evropskih pobud s področja
kulture;
– priprava in vsebinsko usklajevanje na
področju strukturnih skladov in ostalih programov in pobud EU;
– spremljanje in usmerjanje slovenskih
aktivnosti v zvezi s programom Kultura 2000
in drugimi programi EU za kulturo;
– obveščanje ustreznih služb in sektorjev
o aktivnosti s področja strukturnih skladov
in ostalih programov in iniciativ EU za področje kulture;
– samostojno oblikovanje ključnih si
stemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne ali druge ustrezne smeri ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
družboslovne ali druge ustrezne smeri ali
visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj z univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
oziroma 5 let in 4 mesece z univerzitetno
izobrazbo in magisterijem ali doktoratom
oziroma z univerzitetno izobrazbo in zaključenim specialističnem študijem;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– 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.
Zaželena je višja raven znanja enega
tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
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več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Višja raven znanja tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika
ali z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazuje, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu sekretarja/-ke v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici:
»Prijava na razpis – sekretar DM 173« ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@
gov.si, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS oziroma od objave na spletni strani Ministrstva za javno upravo. O izbiri uradnika bo
izdan upravni sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti
sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne
bodo obravnavale.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Rifelj,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 110-13/2006
Ob-3147/06
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj na podlagi 56. člena in v skladu s
prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05) objavlja
javni natečaj za zasedbo treh uradniških
delovnih mest:
1. Svetovalec – za pomoč strankam v
službi za skupne zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri ali
najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne, organizacijske ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno 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.
2. Svetovalec – za javni red in prijavno odjavne zadeve v oddelku za upravne
notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri ali
najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne, organizacijske ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno 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.
3. Svetovalec – za registracijo motornih vozil in vozniška dovoljenja v oddelku za upravne notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri ali
najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne, organizacijske ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno 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.
Za vsa razpisana delovna mesta morajo
kandidati k prijavi z življenjepisom priložiti
naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopije potrdil o opravljenih strokovnih izpitih,
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v
naziv razveljavi.
Poskusno delo za vsa delavna mesta je
pet mesecev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
RS oziroma od dne objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 04/20-15-697.
Upravna enota Kranj
Št. 6/2005
Ob-3152/06
Svet Gimnazije Litija, Bevkova 1.c, 1270
Litija razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa 53. in 145. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00)
ter 43. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – A
(Ur. l. RS, št. 64/01).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2006
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Gimnazija
Litija (Svet zavoda), Bevkova 1c, 1270 Litija,
z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Gimnazija Litija
Št. 110-6/2006-2-213
Ob-3153/06
RS, Upravna enota Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu
s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 23/05,
62/05 – odločba US, 75/05 – odločba US in
113/05) objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto
referent.
Delo se lahko opravlja v nazivih: referent
III, referent II in referent I.
Naloge so naslednje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– pripravljanje blagajniške dokumentacije,
– pravilno in redno izplačevanje iz blagajne,
– usklajevanje analitične in sintetične
evidence,
– druge ustrezne naloge.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
splošne ali upravne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopija spričevala,
– fotokopijo dokazil o opravljenih navedenih strokovnih izpitih,
– fotokopijo delovne knjižice in izjavo o
vrsti delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo, da zoper osebo ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
V postopku prijave na javni natečaj, za
izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
zadošča pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
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potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Kočevje, Ljubljanska
cesta 26.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v zaprti ovojnici
z oznako »za javni natečaj«, in sicer v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
oziroma od objave na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Upoštevale se bodo le popolne prijave
z vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
V natečaju uporabljen izraz »kandidat«
je uporabljen kot nevtralen za ženski in moški spol.
Za informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel. 01/89-38-326.
Upravna enota Kočevje
Št. 110-6/2006
Ob-3154/06
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 35/05 – upb1 in 113/05) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec – za premoženjsko
pravne zadeve.
Opis dela: opravljanje zahtevnejših del
in nalog s področja premoženjsko pravnih
zadev v Uradu za nepremičnine.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
(smer pravo),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– računalniška znanja,
– 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.
Predpisane delovne izkušnje se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka, mora izpite
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k vlogi 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,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo dokazila o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo o tem, da zoper kandidata/ko
ni sprožen kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/ke, potrdili pa mora izbrani kandidat/ka naknadno
predložiti.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
v prostorih Mestne občine Koper, v njenih
uradnih prostorih oziroma na terenu.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter s poskusnim delom treh
mesecev.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj: za delovno mesto: Višji svetovalec
– za premoženjsko pravne zadeve« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni/e. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Bogdana Novak, zaposlena v kadrovski službi Mestne
občine Koper, tel. 05/66-46-220.
Mestna občina Koper
Št. 101-02-0021/2006-284
Ob-3310/06
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU UPB1, Ur. l. RS,
št. 35/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US in
113/05) Mestna občina Velenje objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v Mestni občini Velenje; Uradu za okolje in
prostor SAŠA regije
višji/a svetovalec/ka za urejanje prostora, ki se opravlja v nazivu Višji svetovalec/ka I.
Delo se bo opravljalo v prostorih občin
SAŠA regije.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba arhitekturne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, organizacijske, ter komunikacijske
sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo
ter poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
Okvirna vsebina dela: usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem
ciljev in usmeritev za urejanje prostora v
občini ob upoštevanju državnih usmeritev
za urejanje prostora na lokalni ravni, predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za
urejanje prostora na območju občine, načrtovanje prostorskih ureditev na območju
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občine, izvajanje prostorskih ukrepov za
uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru,
priprava poročil o stanju na področju urejanja prostora.
Poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave) ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit iz upravnega
postopka pa v roku 6 mesecev od sklenitve
delovnega razmerja.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat/ka moral/la predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje
v zaprti ovojnici z označbo ''za javni natečaj''
in z navedbo delovnega mesta.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni
izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Andreja Katič, na tel.
03/89-61-620.
Mestna občina Velenje
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Druge objave
Ob-2950/06
Na podlagi Odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS,
št. 116/05), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 123/03)
in Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) Holding
Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska 92,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju HSE d.o.o.),
ki ga zastopa komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: komisija),
objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe TDR
– Metalurgija, družba za proizvodnjo
karbida in ferolegur d.d., Ruše
1. Predmet prodaje je 2,020.557 delnic
družbe TDR-Metalurgija, družba za pro
izvodnjo karbida in ferolegur d.d., Tovarniška cesta 51, Ruše (v nadaljevanju: TDR
– Metalurgija d.d. ali družba), ki predstavljajo 90,78% vseh izdanih delnic družbe. Delnice družbe so navadne, imenske
delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
vsake delnice. Od skupnega števila delnic,
ki so predmet prodaje, je 1,656.920 delnic
v lasti družbe HSE, d.o.o., Koprska 92,
Ljubljana, 186.247 delnic v lasti družbe
TDR d.o.o. – v likvidaciji, Tovarniška cesta
51, Ruše, 174.348 delnic v lasti družbe
Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, 3.042 delnic pa v
lasti Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
119, Ljubljana.
2. TDR – Metalurgija,d.d. je proizvajalec
kalcijevega karbida, ferosilicija, kalcij silicija
in kompleksnih zlitin s sedežem v Rušah,
Slovenija. TDR – Metalurgija, d.d. je v letu
2005 ustvarila 7.798,0 mio SIT prihodkov od
prodaje (32,4 mio EUR) in na dan 15. 12.
2005 zaposlovala 329 delavcev.
3. Ponudba za nakup delnic družbe TDR
– Metalurgija, d.d. mora vsebovati naslednje
elemente:
– ceno za nakup 2,020.557 delnic družbe (kupnina);
– način in rok plačila kupnine; v primeru odloženega plačila kupnine se zahteva
zavarovanje plačila kupnine z nepogojno
bančno garancijo prvovrstne banke na prvi
poziv;
– poslovni načrt družbe za obdobje 5
let, ki bo zagotavljal krepitev učinkovitosti in
konkurenčnosti družbe in bo poleg ostalega
vključeval tudi:
– nadaljnji razvoj ustreznega proizvodnega programa;
– širitev proizvodnega programa z izdelki višje dodane vrednosti;
– načrt investicij s terminskim planom
in viri financiranja;
– razširitev prodajnega trga;
– ohranitev večjega števila delovnih
mest;
– planirana oskrba z električno energijo (cena in ostali pogoji)
– varstvo okolja.
4. K ponudbi so ponudniki dolžni pri
ložiti:
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a) izpisek iz sodne ali druge evidence,
ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne
osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež;
b) poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe
so dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja
in izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja
tri poslovna leta, kolikor je družba zavezana
k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi
države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali
kolikor z njimi razpolaga;
c) izjavo o tem, da ponudnik nastopa
v svojem imenu in za svoj račun oziroma
če ponudnik/ponudniki nastopa(jo) v okviru koncerna oziroma konzorcija mora(jo) to
primerno razkriti;
d) dokazilo o vplačani varščini.
5. Ponudnikom, ki bodo zainteresirani
za nakup delnic družbe TDR – Metalurgija, d.d., bo HSE d.o.o. proti podpisu izjave o varovanju tajnosti podatkov in predhodnem vplačilu nepovratnega zneska
100.000 SIT na transakcijski račun HSE,
d.o.o., št. 04302-0000317271, odprt pri
Novi Kreditni banki Maribor d.d. (za nakazila iz tujine – SWIFT: KBMASI2X, IBAN:
SI56 043020000317271), izročil Informacijski memorandum družbe. Oseba, ki podpiše izjavo o varovanju tajnosti podatkov
se mora izkazati z originalnim pooblastilom
prevzemnika Informacijskega memoranduma, ki takšno osebo pooblašča za podpis
take izjave ter izročiti HSE, d.o.o. izvirnik
izpiska prevzemnika iz sodnega ali drugega
ustreznega registra, ki ni starejši od 30 dni,
s slovenskim prevodom, če le ta ni izdan v
slovenskem jeziku.
Ponudnikom, ki bodo prevzeli Informacijski Memorandum, bo za pripravo ponudbe omogočen dostop do dodatnih podatkov
o družbi, ogled in razgovor z vodstvom
družbe.
6. Rok za predložitev ponudb je 15. marec 2006 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprska 92, 1000 Ljubljana, Slovenija, najkasneje do 15. marca 2006 do 12. ure, po
lokalnem času, v izvirniku v dveh izvodih, v
zapečateni ovojnici s pripisom: »Ponudba
za nakup delnic v družbi TDR – Metalurgija, d-d. – ne odpiraj«. Ponudbe so lahko v
slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija
lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev
ponudb.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb vplačati
na transakcijski račun Holding Slovenske
elektrarne, d.o.o. št. 04302-0000317271,
odprt pri Novi Kreditni banki Maribor d.d.
(za nakazila iz tujine – SWIFT: KBMASI2X,
IBAN: SI56 043020000317271), varščino v
znesku 20,000.000 SIT. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v
nominalnem znesku po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
– višina kupnine za nakup delnic družbe;
– način in rok plačila kupnine;
– načrt investicij in viri financiranja;
– ohranitev večjega števila delovnih
mest;
– razširitev prodajnega trga;

– ohranitev oziroma povečevanje proiz
vodnje;
– planirana oskrba z električno energijo
(cena in ostali pogoji);
– boniteta ponudnika.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji
za vrednotenje ponudb, ne predstavlja nujno merila za pomembnost posameznega
kriterija.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo nekatere, da ponudbe še dopolnijo oziroma
na pogajanja. Prav tako lahko komisija brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine pogajanja s posameznim ponudnikom ali vsemi ponudniki, ne da bi za to
navedla razloge.
10. Obveznost prodajalcev, da sklenejo
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Vlada Republike
Slovenije lahko na predlog komisije kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje.
11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če Vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s katero Vlada ne bo soglašala, nična.
Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo
dodatne informacije v zvezi s postopkom
prodaje in Informacijskim memorandumom
na Ministrstvu za gospodarstvo, Dunajska
48, 1000 Ljubljana od 10. do 13. ure pri
Jasni Kalšek, tel. +386/1/478-73-19, faks
+386/1/478-71-82 in pri odvetniku Slavku
Štepcu, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.
+386/1/589-48-02, faks +386/1/568-71-07.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-2951/06
Based on Decree on Programme of Sale
of the Financial and Real-estate Property of
the State for the years 2006 in 2007 (Official
Gazette of the RS, No. 116/2005), Regulations on Sale and Other Forms of Disposal
of the Financial Property of the State and
Municipalities (Official Gazette of the RS,
No. 123/2003) and Law on public finances (Official Gazette of the RS, No. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), Holding Slovenske
elektrarne d.o.o., Koprska 92, 1000 Ljubljana (hereinafter referred to as »HSE d.o.o.«),
represented by the Commission for Management and Supervision of the Sale Process of Capital Investments of the Republic
of Slovenia (hereinafter referred to as »The
Commission«), publishes a
public invitation for participation in a
tender process
for acquisition of shares of the
company TDR – Metalurgija, družba za
proizvodnjo karbida in ferolegur d.d.,
Ruše
1. The subject of Sale is 2.020.557
shares of the company TDR-Metalurgija,
družba za proizvodnjo karbida in ferolegur
d.d., Tovarniška cesta 51, Ruše (hereinafter
referred to as: TDR – Metalurgija d.d. or The
Company), which represent 90,78% of all
issued shares of the Company. Shares are
ordinary registered shares with the nominal value of SIT 1.000,00 SIT each. From
total number of shares which are the subject of sale, 1.656.920 of shares are owned
by the company HSE, d.o.o., Koprska 92,
Ljubljana; 186.247 shares are owned by
the company TDR d.o.o. – in liquidation,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Tovarniška cesta 51, Ruše; 174.348 shares
are owned by the company Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11,
Ljubljana; 3.042 shares are owned by Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Dunajska 119, Ljubljana.
2. TDR – Metalurgija, d.d. is the producer
of calcium carbide, ferrosilicon, calcium-silicon and complex alloys, with the registered
office in Ruše, Slovenia. TDR – Metalurgija,
d.d. in the year 2005 had revenues from the
sale of 7.798 million SIT (32,4 mio EUR)
and employed on December 15, 2005 329
employees.
3. The bid for the purchase of the shares
of the company TDR – Metalurgija, d.d.
should include the following elements:
– the bid price for the purchase of
2.020.557 shares of the Company (purchase price);
– the method and date of payment of the
purchase price; in case of the deferred payment of the purchase price, security for the
payment of the purchase price is required
with unconditional bank guarantee on first
call from a first-class bank;
– 5 year business plan, which shall assure the improved efficiency and competitiveness of the Company and shall also
include:
– further development of appropriate
production programme;
– expansion of the production programme with products of higher value added;
– investment plan with time schedule
and the sources of finance;
– an expansion of the market of the
Company;
– retention of the majority of jobs;
– planned supply of electrical energy
(price and other conditions);
– environment protection.
4. The bidder should add to the bid offer
the following:
a) extract from the court register or other
evidence, which verifies the registration of
the bidder – legal entity at the competent
court or other competent body of the state,
wherein the bidder has its registered seat;
b) the bidder’s business and financial
credit rating report; the bidders – legal entities are obliged to add to the bid offer the
balance sheet and profit and loss account
for the last three business years and the audit report for the last three business years,
provided the company is required to have an
audit of the annual financial statements in
accordance with the regulations of the State
(in which the bidder has its registered office)
or in case it is at its disposal;
c) declaration whether the bidder is bidding in its own name and for its own account
and/or in the framework of the group of
companies or consortium; in case the bidder
is bidding in the framework of the group of
companies or consortium, the bidder(s) has
(have) reveal this adequately;
d) evidence that the security deposit has
been paid.
5. HSE d.o.o. shall, upon the signing of
a Confidentiality Statement and the previous payment of a non-refundable fee
in the amount of SIT 100.000,00 on the
transaction account of Holding Slovenske
elektrarne, d.o.o. No. 04302-0000317271,
opened with Nova Kreditna banka Maribor
d.d. (for remittance from abroad – SWIFT:
KBMASI2X, IBAN: SI56 043020000317271)

give to the bidders interested in the purchase of shares of the company TDR –
Metalurgija, d.d. the Information Memorandum of the Company. At the time of signing
of the Confidentiality Statement the person
signing the Statement should present an
original authorisation letter from the person interested in receiving the Information
Memorandum (which gives that person the
authority to sign such statement). At the
same time also an original extract of the
person, interested in receiving the Information Memorandum, from the court or other
similar register with translation into Slovene
language, if it is not issued in Slovene language, not older then 30 days, should be
submitted to HSE d.o.o.
Interested parties that qualify to receive
the Information Memorandum shall be furnished with additional information about the
Company to assist in drafting a bid offer and
may be able to visit the Company and meet
with the management of the Company.
6. The deadline for submission of bids is
March 15, 2006 at 12.00 p.m. (local time).
The bids will be considered on-time, if they
arrive to Holding Slovenske elektrarne,
d.o.o., Koprska 92, 1000 Ljubljana, Slovenia, by 12.00 p.m. (local time) on March 15,
2006 at the latest, in two original issues in
a sealed envelope with the reference: »The
bid for purchase of shares in the company
TDR – Metalurgija, d.d. – do not open« on
the envelope. The bid may be in the Slovene or English language. The Commission
reserves the right to extend the deadline for
submission of bids at any time.
7. To substantiate the seriousness of
their bid the bidders are obliged to pay by
the deadline for submitting the bids a security deposit in the amount of 20.000.000,00
SIT on the transaction account of Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. No.
04302-0000317271, opened with Nova
Kreditna banka Maribor d.d. (for remittance
from abroad – SWIFT: KBMASI2X, IBAN:
SI56 043020000317271). The security deposit paid by the bidder selected as the
most appropriate shall be part of the purchase price, security deposits paid by other
bidders shall be returned to them after final
selection of the most appropriate bidder (in
the nominal value).
8. The basic criteria for the evaluation of
the bids are the following:
– the amount of purchase price for purchasing the Company’s shares;
– the method and date of payment of the
purchase price;
– an investment plan and the sources
of finance;
– the retention of the majority of jobs;
– an expansion of the sales markets of
the Company;
– a preservation or an increase of the
production;
– planned supply of electrical energy
(price and other conditions);
– the creditworthiness of the bidder.
The above sequence of the criteria for
the evaluation of bids does not necessary
represent the measure of importance of
each criterion.
9. At any stage of the selling process the
Commission reserves the right to ask all of
the bidders or just some of them, to further
elaborate their offer and/or to negotiate. The
Commission may not be held liable for stopping the negotiations with an individual bid-
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der or with all of bidders and is not obliged
to give reasons for doing so.
10. The sellers are under no obligation to
enter into a sale contract with the bidder offering the best conditions or with any bidder.
The Government of the Republic of Slovenia
may upon the proposal of the Commission
stop sale process at any time, even after it
is initiated.
11. Irrespective of the provisions of the
sale contract with the selected bidder such
a contract will not come in force unless the
Government of the Republic of Slovenia
agrees with the terms of the contract. In
other words, should the Government reject
the contract it will become obsolete.
Interested bidders may obtain additional
information with respect to the sales procedure and the Information Memorandum
from the Ministry of the Economy, Dunajska 48, 1000 Ljubljana from 10.00 am to
13.00 pm with Ms. Jasna Kalšek, phone:
+386/1/478-73-19, fax: +386/1/478-71-82
and with Mr. Slavko Štepec, Attorney at
Law, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, phone:
+386/1/58-94-802, fax: +386/1/56-87-107.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 466-3/2004/4
Ob-2973/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana objavlja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS 12/03
in 77/03)
prodajo nepremičnin
z javnim zbiranje ponudb
1. Predmet prodaje so nepremičnine s
parc. št. 1432 (travnik v izmeri 2.715 m2),
parc. št. 1433 (poslovna stavba v izmeri
167 m2, funkcionalen objekt v izmeri 7 m2,
dvorišče v izmeri 69 m2), parc. št. 1434/1
(dvorišče v izmeri 1.406 m2) in parc. št.
1434/2 (poslovna stavba v izmeri 566 m2,
dvorišče v izmeri 654 m2), vse vpisane v vl.
št. 577 k.o. Teharje, ki v naravi predstavljajo
nekdanji kompleks bivšega Dijaškega doma
IKŠ v Štorah, z izjemo stanovanja v pritličju
(z izmero 40,42 m2), katerega lastnica je od
leta 1994 dalje druga fizična oseba. Drugo
stanovanje, ki se prav tako nahaja v pritličju
pa je zasedeno z najemniki.
2. Dejstvo, da je stanovanje v pritličju
bivšega dijaškega doma v lasti druge fizične
osebe v zemljiški knjigi še ni sprovedeno,
prav tako pa še ni določena vloga Telekoma
Slovenije d.d. pri lastništvu dela prostorov
bivšega dijaškega doma (prizidek v katerem
je avtomatska telefonska centrala) in Pošte
Slovenije d.o.o. glede dela v katerem se
nahajajo prostori Pošte Štore. Omenjena
pravna subjekta sta v prostore bivšega dijaškega doma vlagala brez soglasja ministrstva. Pravna razmerja bo v tem delu urejal
kupec naknadno.
3. Izhodiščna cena nepremičnin je
70,000.000 SIT (všteta so vlaganja Občine Štore v izgradnjo kotlovnice v kletnih
prostorih objekta bivšega dijaškega doma
– 1,080.000 SIT) in je določena v skladu
s Poročilom o vrednotenju nepremičnin,
ugotovil pa jo je Janez Kratnar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, dne
5. 12. 2005.
4. Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Ljublja-
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na, s pripisom »Prodaja bivšega dijaškega
doma v Štorah, št. 466-3/2004«.
5. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
objave.
6. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcije v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972 sklic na
št. 18 33111-7141998-20050000. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb.
7. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
8. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
10. Merilo za izbiro je višina ponujena
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03).
11. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih
ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe.
12. Izročitev in prenos nepremičnine se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
13. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice plača kupec.
14. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-26 (Bernarda Ugovšek).
Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3098/06
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00713-39/2005/14, z dne 6. 10.
2005, Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni poziv
k oddaji vlog za izbor izvajalcev
za pripravo in izvedbo programa
izobraževanja za pridobitev potrdila
o usposobljenosti za člana nadzornih
svetov ali upravnih odborov družb
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je izbor izvajalcev za pripravo
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in izvedbo programa izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana
nadzornih svetov ali upravnih odborov družb
(v nadaljevanju besedila: program), ki jih je
predlagala ali jih, kot zastopnica lastnice Republike Slovenije, predlaga za imenovanje v
te organe Vlada Republike Slovenije. Izbrani
izvajalci bodo lahko izvajali programe tudi
za druge zainteresirane uporabnike.
2. Cilj javnega poziva: strokovno usposobiti člane nadzornih svetov ali upravnih
odborov družb, ki jih je ali jih bo predlagala
za imenovanje v te organe Vlada Republike
Slovenije kot zastopnica lastnice Republike
Slovenije.
3. Pogoji za prijavo
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
a) so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
b) so v celoti sposobni strokovno in prostorsko začeti izvajati program najkasneje
mesec dni po izdaji sklepa o izboru;
c) se zavežejo, da bodo neposredno odgovorni za izvedbo programa;
č) vloga na javni poziv mora biti izdelana
in oddana v obliki in v vsebini iz 7. točke
tega javnega poziva;
c) so informacije dane v vlogi resnične
in dokazljive;
f) zoper ponudnika ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali pa mu je prepovedano
poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
4. Elementi programa:
I. Program, razdelan po tematskih sklopih, ki izhaja iz navedenih vsebin v alinejah
posameznega tematskega sklopa, v okviru
najmanj 30 in največ 40 pedagoških ur:
1. Pravo družb s poudarkom na vlogi
nadzornega sveta:
– vrste gospodarskih družb in temeljne
razlike med njimi;
– splošno o delniški družbi (ustanovitev,
organi družbe, ipd.);
– vloga in položaj nadzornega sveta;
– pristojnosti nadzornega sveta;
– razmerje nadzornega sveta do skupščine in uprave;
– poročila nadzornemu svetu;
– vloga nadzornega sveta pri sprejemu
letnega poročila;
– vloga nadzornega sveta pri izbiri in
nadzoru revizije poslovanja;
– vloga in naloge komisij nadzornega
sveta.
2. Odgovornost članov nadzornega sveta:
– vpliv nestrokovnega dela nadzornega
sveta na poslovanje in obstoj družbe;
– odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta.
3. Ovrednotenje finančnih informacij o
poslovanju družbe in vloga pri načrtovanju
poslovanja:
– računovodske informacije potrebne za
odločanje nadzornega sveta;
– vsebina in struktura slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov ter bistvene razlike med njimi;
– vsebinska analiza postavk bilance stanja, izkaza uspeha, izkaza denarnih tokov
ter drugih računovodskih izkazov;
– računovodski kazalniki in njihovo vrednotenje;
– vloga nadzornega sveta pri letnem načrtovanju poslovanja;

– vloga nadzornega sveta pri strateškem
načrtovanju.
4. Vloga nadzornega sveta v družbi, ki
zaide v finančne težave:
– vloga nadzornega sveta ob nastopu
finančnih težav v družbi;
– osnove insolventnega prava.
5. Osnove o kulturi in etiki poslovanja ter
vloga kodeksov o upravljanju družb.
6. Uvajanje enotirnega sistema upravljanja v slovenski pravni red s poudarkom na
vlogi upravnega odbora.
II. Literatura in viri: literatura in viri se navedejo za vsak tematski sklop posebej.
III. Predavatelji in njihove reference
Ponudnik navede vse predavatelje po
posameznih programskih sklopih. Za predavatelje naj navede najpomembnejše podatke o kvalificiranosti za opravljanje tega dela,
predvsem področje delovanja predavateljev
(navedbo ustreznih delovnih izkušenj) ter
objavo strokovnih člankov s področja izvajanja predavanj.
Predavatelji morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 3 leta ustreznih
delovnih izkušenj.
IV. Cena pridobitve potrdila na posameznega kandidata: cena z vključenim DDV
mora vključevati vse stroške, ki jih ima kandidat za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih
odborov družb (cena izobraževanja in izpita
oziroma samo izpita).
V. Natančen opis celotnega postopka za
pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov
družb: ponudnik natančno opiše celoten postopek za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih
odborov družb, pri čemer morajo od uporabnikov programa zahtevati njihovo obvezno prisotnost na predavanjih posameznega
tematskega sklopa. Če se uporabnik programa posameznega tematskega sklopa ne
udeleži, mora iz tega sklopa opraviti izpit.
5. Izbor ponudnikov: izbrani bodo tisti
ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje tega javnega poziva. Ministrstvo za gospodarstvo
si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.
6. Način ﬁnanciranja programa: izvajalec
programa se financira s strani uporabnikov
programa.
7. Obvezna oblika in vsebina vloge:
1. predstavitev ponudnika z izjavo o
sprejemanju pogojev javnega poziva;
2. elemente programa iz 4. točke tega
javnega poziva;
3. original izpisek o registraciji ponudnika
iz sodnega ali drugega ustreznega registra
(ki na dan roka za oddajo vloge ne sme biti
starejši od 30 dni).
Pravilno označena vloga mora vsebovati
oznako na prednji strani kuverte, in sicer:
»Ne odpiraj – Izbor izvajalcev za pripravo in
izvedbo programa izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in
naslov ponudnika. Nepravilno označene
vloge bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Nepopolne vloge bodo zavržene in tako izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Rok, do katerega morajo biti oddane
vloge
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
Ministrstvo za gospodarstvo. Vloge morajo
biti oddane v zaprti ovojnici. Vloge, ki bodo
posredovane po pošti, morajo biti poslane

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
priporočeno ali s povratnico na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
Rok za oddajo vlog je 21 dni od dneva
objave tega javnega poziva. Vloge, ki bodo
oddane osebno, morajo biti oddane v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega roka do 12. ure.
Vse prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
9. Rok, v katerem bodo ponudniki programov obveščeni o izidu javnega poziva:
ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva določenega za oddajo vloge.
10. Prijavna dokumentacija: prijavna dokumentacija (predstavitev in izjava ponudnika o sprejemanju pogojev javnega poziva) je na voljo na uradnih spletnih straneh
Ministrstva za gospodarstvo in v recepciji
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, vsak dan od 9. do 15. ure.
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobite na tel. 01/478-35-65.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 13/2006
Ob-3127/06
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino
javni poziv
za pridobitev statusa upravičenosti do
sofinanciranja organizacij na področju
mladinskega dela za obdobje 2006–2008
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
2. Podatki o javnem pozivu
2.1. Namen: namen javnega poziva je
spodbujanje organizacij na področju mladinskega dela na način javne finančne podpore
na podlagi ugotavljanja primernosti ter sposobnosti organizacij kot nosilcev programskih dejavnosti.
2.2 Cilj
Cilj javnega poziva je priznavanje statusa
upravičenosti do sofinanciranja programov
tistim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega
poziva, v drugi fazi pa sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade,
ki jih izvajajo organizacije s priznanim statusom po tem pozivu, in ki prispevajo k obstoju in razvoju mladinskega dela in mladinske
politike in sicer za naslednje skupine:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinske svete lokalnih skupnosti,
– mladinske centre,
– druge nevladne organizacije.
3. Stopnje javnega poziva: javni poziv
bo potekal v dveh ločenih stopnjah oziroma terminih. Ta javni poziv predstavlja prvo
stopnjo.
3.1. Prva stopnja
Na prvi stopnji bodo vlagatelji oddali vlogo z izpolnjenim razpisnim obrazcem razpisovalca z vsemi njegovimi sestavnimi deli,
vključno z osnutkom načrtovanega programa, v kateri bodo izkazovali izpolnjevanje
formalnih, splošnih in posebnih pogojev

tega javnega poziva za posamezne skupine upravičencev iz točke 2.2.
Razpisovalec bo na podlagi predloga
strokovne komisije opravil izbor v obliki seznamov upravičencev, o čemer bo javno
obvestil vlagatelje in jim napovedal možnost
sofinanciranja v navedenem obdobju tega
javnega poziva in sicer po novem javnem
pozivu.
3.2. Druga stopnja
Razpisovalec bo na podlagi seznama
upravičencev po skupinah iz točke 2.2. pozval le-te k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero bo moral upravičenec v skladu z usmeritvami, predmetom
in merili drugega javnega poziva, podrobneje opredeliti vsebino, načrt izvedbe in finan
čno strukturo prijavljenega programa.
Strokovna komisija razpisovalca bo vloge za sofinanciranje na drugi poziv razpisovalca ovrednotila na podlagi meril in posredovala razpisovalcu predlog razdelitve
sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev.
Strokovna komisija bo imela v svoji sestavi vsaj tri člane, eksperte na področju
mladinskega dela.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv
4.1. Formalni pogoji, ki veljajo za vse
vloge na ta poziv:
a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca
(Urada RS za mladino), izpolnjena v slovenskem jeziku ter mora vsebovati zahtevana
dokazila iz razpisne dokumentacije.
b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva
in pripadajoče razpisne dokumentacije ter
potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju,
vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora podati tudi soglasje k
preverjanju namenske porabe proračunskih
sredstev, ki mu bodo odobrena na podlagi
javnega poziva druge stopnje, in sicer s
strani pooblaščenih oseb razpisovalca.
4.2. Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta poziv:
a) Vloga se mora nanašati na prioritetna
področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce
ali uporabnike mladinskega dela predvsem
mladi v starosti od 14 do 29 let.
b) Vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti ali programa, ki v praksi obstaja vsaj 6
mesecev.
c) Vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov, razen v primeru izvajanja informiranja in svetovanja, kjer mora biti delež
najmanj 20%.
4.3. Vlagatelj mora poleg izpolnjevanja
formalnih in splošnih pogojev, izpolnjevati
tudi posebne pogoje za:
4.3.1. Status nacionalne mladinske organizacije (NMO):
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– imeti mora najmanj 300 članov/članic,
– imeti mora najmanj 70% članstva v starosti od 14. do 29. leta,
– imeti mora najmanj 7 aktivnih lokalnih
enot, ki po teritorialnem principu pokrivajo vsaj polovico statističnih regij Republike
Slovenije.
Ter v primeru mladinske organizacije v
politični stranki:
– biti registrirana po Zakonu o političnih
strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98, 1/99,
24/99, 70/00, 51/02 in 94/02).
4.3.2. Status Mladinskega sveta lokalne
skupnosti (MSLS):
Vlagatelj mora biti registriran po:
– Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS,
št. 70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Ur. l. RS, št. 60/01 in 85/01).
4.3.3 Status mladinskega centra (MC):
– vlagatelj mora biti registriran v RS kot
pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna
in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom,
– ali mora biti registrirana pravna oseba
v RS kot javni zavod ali avtonomna enota
znotraj javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina (ali
več lokalnih skupnosti) in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem
pozivom,
– opravljati mora dejavnost mladinskega
centra na območju mestne občine ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja),
– zagotavljati mora ustrezne prostorske
pogoje za programe oziroma dejavnosti, ki
jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo,
– zagotavljati mora ustrezno opremo za
izvajanje programov mladinskega centra,
– zagotavljati mora redno delovanje mladinskega centra,
– zagotavljati mora ustrezno kadrovsko
zasedbo in izkušnje glede na naravo programov mladinskega centra,
– uveljavljati mora pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi,
– zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.
4.3.4. Status drugih nevladnih organizacij (NVO):
– vlagatelj mora biti registrirana pravna
oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in
neprofitna organizacija,
– vlagatelj mora delovati na nacionalnem
ali vsaj regionalnem nivoju,
– vlagatelj mora zagotavljati ustrezno kadrovsko strukturo in zadostne reference za
izvajanje prijavljenega programa za mlade.
5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega poziva:
okvirna višina sredstev sofinanciranja mladinskega dela upravičencev bo za vsakoletno proračunsko obdobje določena z javnim
pozivom na drugi stopnji v skladu s sprejetim proračunom RS.
6. Obdobje, v katerem bodo koriščena
sredstva sofinanciranja: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v pogodbeno ali z
aneksom k pogodbi določenem obdobju,
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za obe stopnji in način predložitve
vlog ter opremljenost vlog:
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7.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
1. Stopnja
Vlagatelj mora vlogo za pridobitev statusa
upravičenosti do sofinanciranja po tem javnem pozivu poslati izključno s priporočeno
pošto na naslov Urada RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711, 1001 Ljubljana, najpozneje do 22. 2. 2006 za obdobje 2006-2008;
5. 1. 2007 za obdobje 2007-2008 in 5. 1.
2008 za leto 2008.
2. Stopnja
Vlagatelj bo vlogo na 2. stopnji javnega
poziva za leto 2006 poslal na podlagi novega javnega poziva razpisovalca, predvidoma do konca meseca februarja, izključno
s priporočeno pošto na naslov Urada RS
za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711, 1001
Ljubljana.
Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
7.2. Opremljenost vloge:
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba:
– “Ne odpiraj – Vloga za status – 1. vloga”,
za vlogo na 2. stopnji pa:
– “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje
– 2. vloga”.
Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in
nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
1. Stopnja
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za 1. stopnjo bo opravila strokovna komisija,
imenovana s strani razpisovalca. Strokovna
komisija bo pričela z odpiranjem vlog dne
23. 2. 2006.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 184. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
Vlagatelji bodo na prvi stopnji o rezultatih
pisno obveščeni v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog.
2. Stopnja
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za 2. stopnjo bo opravila strokovna komisija,
imenovana s strani razpisovalca. Strokovna
komisija bo pričela z odpiranjem vlog za 2.
stopnjo predvidoma dne 10. 3. 2006.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 184. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu dvostopenjskega javnega
poziva
Vlagatelji bodo o izidu dvostopenjskega
javnega poziva obveščeni predvidoma do
31. 3. 2006.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih javnega poziva pozval
upravičence k sklenitvi pogodbe.
V primeru, da se upravičenec v roku 8
dni od prejema poziva ne odzove na poziv,
se šteje, da je odstopil od vloge.
10. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo, ki
bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tega javnega poziva, zainteresirani vlagatelji
dobijo v tajništvu razpisovalca – Urada RS za
mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 10. uro, po elektronski pošti: uradzamladino.mszs@gov.si ali na
spletnih straneh www.uradzamladino.gov.si.
V istem terminu se lahko na tajništvo Urada
RS za mladino obrnejo tudi za morebitna
dodatna pojasnila, tel. 01/426-57-01.
Urad Republike Slovenije za mladino
Št. 110-47/05-31111
Ob-3299/06
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 23/2005 – uradno prečiščeno besedilo),
Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na Ministrstvo za pravosodje. Okrajni sodnik bo
dodeljen za spremljanje in izvajanje Zakona
o prekrških. Predvideni čas dodelitve je 12
mesecev.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2929/06
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpiše:
Nada Jurčević, z dnem 25. 1. 2006; odvetniška pisarna: Vodnikova 2, 2250 Ptuj,
Aleš Novak, z dnem 1. 2. 2006; odvetniška pisarna: Ulica XIV. Divizije 8, 3000
Celje.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbrišejo:
Valentin Mozetič, odvetnik iz Dornberka,
z dnem 15. 1. 2006; prevzemnik: Simon Čehovin, odvetnik iz Nove Gorice,
Janez ZAJC, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 31. 1. 2006; prevzemnica: Irena Hartman, odvetnica iz Ljubljane.
III. Preselitve:
Irena Hartman, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 1. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dvoržakova
11, 1000 Ljubljana,
Ivan Rutar, odvetnik iz Solkana, z dnem
1. 1. 2006 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Cesta IX. Korpusa
100, 5250 Solkan,
Mag. Boštjan Rejc, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 1. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Nazorjeva 6,
1000 Ljubljana,
Lev Jager, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
1. 1. 2006 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Mestni trg 8, 1000
Ljubljana,
Roman Završek, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 15. 1. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kotnikova
ulica 33, 1000 Ljubljana,
Ivan Ravbar, odvetnik iz Sežane, z dnem
16. 1. 2006 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Partizanska cesta
17, 6210 Sežana,
Matej Pečanac, odvetnik iz Medvod, z
dnem 23. 1. 2006 preseli sedež svoje odve-

tniške pisarne na novi naslov: Neubergerjeva 3, 1000 Ljubljana,
Jana Mazi, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 2. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Pražakova
10, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-2953/06
Javno zbiranje ponudb
za najem obrata Zalog v lasti JP
Energetika Ljubljana, d.o.o.
1. Naziv in sedež najemodajalca: JP
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, tel. 01/588-90-00, faks
588-94-09.
2. Predmet najema je del kompleksa
obrata Zalog, Agrokombinatska 59, Ljubljana – Zalog, ki obsega:
– ležeči rezervoarji za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina, prostornine: št.
1: 150 m³, št. 2: 150 m³ ter št. 3: 150 m³,
skupaj 450 m³;
– objekt prečrpališče utekočinjenega
naftnega plina, površine 26,5 m²; oprema
za prečrpavanje: en kos elektrokompresor
TIGHT model COMPACT A668E 15N, en
kos elektromotor LOCHER, dva kosa elektromotor ELIN, en kos črpalka CEHO, dva
kosa črpalka SIHI;
– prostor črpališča požarne vode (bazen
za požarno vodo – 250 m³), površine 57 m²;
oprema za črpanje: trije kosi elektromotor
SEVER, trije kosi črpalke LITOSTROJ;
– prostor za diesel agregat, površine 30
m²;
– pripadajoči prostori znotraj kompleksa.
3. Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudniki
za najem obrata Zalog, pisne ponudbe pošljejo ali osebno oddajo do vključno 24. 2.
2006 do 9. ure, v vložišče ali po pošti na
naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, p.p. 2374,
1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti
ovojnici in pravilno opremljena z naslovom
ponudnika na hrbtni strani ter naslovom
najemodajalca na sprednji strani ovojnice z vidno oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem dela kompleksa obrata Zalog,
PDP-0011/04«.
4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku (naziv in naslov
ponudnika), odgovorno osebo, transakcijski
račun, davčno številko, matično številko, zavezanec za DDV, kontaktno osebo;
b) ponujeno ceno za najem, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne cene za najem;
c) izjavo o povrnitvi stroškov dosedanjemu najemniku;
d) licenco za opravljanje energetske dejavnosti.
5. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo dne 24. 2. 2006 ob 12.
uri; v prostorih sejne sobe Področja distribucija plina na Verovškovi 70, Ljubljana odprla
in pregledala komisija, ki jo je imenoval direktor podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.
6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija kot edino merilo upoštevala višino
ponujene vrednosti najemnine na mesec.
7. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba o najemu za obdobje pet, z možnostjo podaljšanja najema.
8. Za vsa pojasnila v zvezi z javnim razpisom je kontaktna oseba Jurij Juren, tel.
01/588-94-02, faks 01/588-94-09. Razpisno
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dokumentacijo lahko interesenti dobijo v tajništvu Področja distribucija plina, 1. nadstropje, Verovškova 70, Ljubljana.
JP Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-2954/06
Javno zbiranje ponudb
za prodajo 105 ton utekočinjenega
naftnega plina v obratu Koseze, v lasti
JP Energetika Ljubljana, d.o.o.
1. Naziv in sedež prodajalca: JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, tel. 01/588-90-00, faks
588-94-09.
2. Predmet prodaje je 105 t utekočinjenega naftnega plina v obratu Koseze, v Ljubljani.
3. Ponudniki za nakup 105 t utekočinjenega naftnega plina v obratu Koseze, pisne ponudbe pošljejo ali osebno oddajo do
vključno 24. 2. 2006 do 9. ure, v vložišče ali
po pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora
biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena
z naslovom ponudnika na hrbtni strani ter
naslovom prodajalca na sprednji strani ovojnice z vidno oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za nakup utekočinjenega naftnega plina v
obratu Koseze, PDP-0012/06«.
4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku (naziv in naslov
ponudnika), odgovorno osebo, transakcijski
račun, davčno številko, matično številko, zavezanec za DDV, kontaktno osebo;
b) ponujeno ceno za nakup 105 t utekočinjenega naftnega plina;
c) izjavo s katero jamči odvoz celotne
količine utekočinjenega naftnega plina iz lokacije v Kosezah v največ desetih dneh od
podpisa pogodbe o prodaji;
d) licenco za opravljanje energetske dejavnosti.
5. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo dne 24. 2. 2006 ob
12. uri v prostorih sejne sobe področja Distribucija plina na Verovškovi 70, Ljubljana
odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval direktor podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija kot edino merilo upoštevala višino ponujene vrednosti cene za nakup 105
t utekočinjenega naftnega plina.
7. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba o prodaji 105 t utekočinjenega
naftnega plina.
8. Za vsa pojasnila v zvezi z javnim razpisom je kontaktna oseba Jurij Juren, tel.
01/588-94-02, faks 01/588-94-09.
JP Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-2926/06
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova
vas na podlagi 6. člena statuta Občine Bloke (Ur. l. RS, št. 41/99 in 96/02), Sklepa
11. seje občinskega sveta občine Bloke z
dne 2. 3. 2005 in 13. seje občinskega sveta
občine Bloke z dne 22. 9. 2005, ter v skladu
s 47. členom uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas tel. 01/70-98-918, faks
01/70-98-840.

2. Predmet prodaje:
A – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 1202 k.o. Ravne pri Topolu, travnik v izmeri 1102 m2, v naselju Ravne
na Blokah, z izhodiščno ceno 560.000 SIT.
V ceni ni upoštevan 20% DDV.
B – prodaja stavbišča parc. št. 52/1.S k.o.
Zales, stavbišče v izmeri 277 m2, stara šola
pri Sveti Trojici z izhodiščno ceno 7,000.000
SIT. V ceno nepremičnine ni vključen davek
od prometa nepremičnin.
C – prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča parc. št. 663/2 k.o. Zales, njiva
v izmeri 1429 m2 v naselju Sveta Trojica z
izhodiščno ceno 1,750.000 SIT. V ceni ni
upoštevan 20% DDV.
Izhodiščne cene za nepremičnine so določene na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
V ceno nepremičnine ni vključen davek
od prometa nepremičnin, oziroma DDV, ki
ga plača kupec, prav tako vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– davčno, matično in telefonsko številko,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali priglasitveni list
za samostojne podjetnike, star največ tri
mesece;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izhodiščne vrednosti na transakcijski
račun občine Bloke št. 01350-0100002737.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
izboru;
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Bloke in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 27. 2. 2006 do
10. ure na naslov Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
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6. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 27. 2. 2006. Odpiranje
ponudb ne bo javno. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala
kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno
ceno.
7. V primeru dveh ali več enakovrednih
ponudb župan določi, da se izvede dražba,
na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno
nepremičnino.
8. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na občini Bloke
tel. 01/70-98-918. Ogled lokacij je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Bloke
Št. 330-1/2006
Ob-2941/06
Na podlagi 7. člena Pravilnika o financiranju kmetijstva v občini Litija (Uradni list
RS, št. 40/02 in 92/02), Občina Litija izdaja
naslednji
javni poziv
za sofinanciranje rednih programov
organizacij in društev s področja
kmetijstva ter sofinanciranje
posameznih aktivnosti društev
v letu 2006
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
poziva
V Odloku o proračunu Občine Litija za
leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05), so v
okviru postavke »Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena sredstva za sofinanciranje rednih programov organizacij in društev s področja kmetijstva
ter sofinanciranje posameznih aktivnosti
društev, v višini 3,500.000 SIT.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje rednih programov organizacij in društev
s področja kmetijstva ter sofinanciranje posameznih aktivnosti društev v letu 2006.
Upravičenci do sredstev so organizacije in društva s področja kmetijstva, ki poleg zahtevane dokumentacije izpolnjujejo
3. točko tega javnega poziva.
Občina Litija, na podlagi objavljenega
javnega poziva, izda sklep o določitvi višine
odobrenih sredstev. Upravičenci so v skladu s Pravilnikom o financiranju kmetijstva v
občini Litija, upravičeni do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2006 in sicer za redno
dejavnost na podlagi poročila o delu prijavitelja v preteklem letu in na podlagi programa
dela za tekoče leto, za posamezne aktivnosti pa do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni poziv se prijavijo organizacije
in društva s področja kmetijstva, ki morajo
izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je več
kot polovica registriranih članov društva iz
območja Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine
Litija in je v interesu Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev
sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena z
datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj
navede: naziv oziroma ime organizacije ali
društva, sedež, funkcijo – ime in priimek
odgovorne osebe, telefonsko številko ali
številko mobitela, davčno številko, navesti
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– zavezanec za DDV (da/ne), številko transakcijskega računa.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– izpisek iz sodnega registra za organizacije oziroma dokazilo o registraciji za
društva,
– seznam članov društva iz občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program
dela.
Kolikor želi prijavitelj pridobiti sredstva za
posamezne aktivnosti, mora poleg programa
dela podrobneje obrazložiti te aktivnosti.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnaval pristojni
oddelek občinske uprave občine Litija ob
pridobitvi mnenja odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo. Izbranim organizacijam oziroma društvom bo izdan sklep o določitvi
višine sredstev z navedbo potrebne dokumentacije za realizacijo nakazila odobrenih
sredstev.
Pristojni oddelek ima od posameznega
prijavitelja pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je
to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in
izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Organizacije oziroma društva, katere pristojni oddelek ne bo izbral za dodelitev sredstev, bodo o tem pisno obveščeni v roku 60
dni po izteku pozivnega roka.
V kolikor bi se pri posameznem upravičencu pokazala nenamenska poraba sredstev, jih je dolžan na prvi poziv vrniti skupaj
z zamudnimi obrestmi.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 30. 3. 2006.
Prijavitelji lahko vloge oddajo v tajništvu
Občine Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa
jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih
ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji
strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje rednih programov
organizacij in društev s področja kmetijstva
ter sofinanciranje posameznih aktivnosti
društev v letu 2006«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
in v roku iz 6. točke tega poziva, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 310-00-03/2005
Ob-2983/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) ter sklepa občinskega
sveta Občine Črnomelj št. 310-00-3/2005
z dne 25. 1. 2006 (sklep OS, št. 439/2006)
objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Predmet prodaje: kotlovnica na Čardaku s funkcionalnimi zemljišči (posl. stavba v
izmeri 483 m2 in dvorišče v izmeri 1624 m2).
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 954/29, posl. stavba v izmeri
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2 m2, dvorišče v izmeri 75 m2, vpisana pri vl.
št. 1786 k.o. Črnomelj, parc. št. 933/6, dvorišče v izmeri 635 m2, vpisana pri vl. št. 1853
k.o. Črnomelj, parc. št. 1132/8, posl. stavba
v izmeri 62 m2, dvorišče v izmeri 108 m2,
dvorišče v izmeri 26 m2, vpisana pri vl. št.
2213 k.o. Črnomelj, parc. št. 929/8, posl.
stavba v izmeri 333 m2, posl. stavba v izmeri
18 m2, dvorišče v izmeri 279 m2, dvorišče v
izmeri 43 m2, parc. št. 932/5, posl. stavba v
izmeri 9 m2, dvorišče v izmeri 121 m2, parc.
št. 954/30, posl. stavba v izmeri 59 m2, dvorišče v izmeri 337 m2, vpisane pri vl. št. 1709
k.o. Črnomelj.
Nepremičnina parc. št. 933/6, dvorišče
v izmeri 635 m2, vpisana pri vl. št. 1853 k.o.
Črnomelj se nahaja v območju kmetijskih
zemljišč, zato mora kupec podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na Upravno enoto
v Črnomlju.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena nepremičnin znaša 18,659.000 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji
20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine,
plačati na ponujeno ceno.
4. Na nepremičninah, opredeljenih v 2.
točki tega razpisa, obstaja na podlagi pogodbe o upravljanju in obratovanju kotlovnice v Čardaku v Črnomlju najemno razmerje
v korist upravljavca kotlovnice, ki je dolžan
nepremičnine izročiti prodajalcu v posest
dne 30. 4. 2006. Upravljavec kotlovnice ima
predkupno pravico.
5. Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu »videno – kupljeno«. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last s vknjižbo v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po
plačilu celotne kupnine, posest nepremičnin
pa nastopi s 1. 5. 2006.
6. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, brez upoštevanega davka na
dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic
00 310-00-03/2005. Dokazilo oziroma kopijo
dokazila o plačilu varščine, mora ponudnik
priložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
7. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani ponudniki, da bodo uvrščeni v
skupino primernih kupcev:
– da so registrirani in da opravljajo dejavnost daljinskega ogrevanja (dejavnost po
standardni klasifikaciji – 40300 - oskrba s
paro in toplo vodo),
– da podajo pisno zagotovilo, da nepremičnine kupujejo z namenom, da bodo zagotavljali nadaljnje ogrevanja blokovskega
naselja Čardak v Črnomlju do 30. 4. 2016,
pod pogojem, da so za isto obdobje z obstoječimi odjemalci uspeli skleniti pogodbe
o dobavi energije, ki jim zagotavljajo odjem
energije v najmanj 420. stanovanjskih enotah priključenih na sistem ogrevanja na dan
razpisa,
– da podajo pisno izjavo iz katere je razvidno, da bodo zagotavljali daljinsko ogrevanje na lesno biomaso,
– da podajo pisno izjavo, s katero se
zavežejo najpozneje do začetka kurilne sezone 2007–2008, na lastne stroške izvesti
rekonstrukcijo kotlovnice, razvodov in toplo-

tnih podpostaj (brez vlaganj lokalne skupnosti in stanovalcev),
– da predložijo pisno izjavo, da se strinjajo z zavarovanjem vseh pogodbenih
obveznosti s vpisom zastavne pravice v
zemljiško knjigo v korist prodajalca, pri nepremičninah, ki so predmet prodaje,
– da predložijo potrdilo o finančni likvidnosti, za obdobje zadnjih treh mesecev
pred objavo razpisa in
– da podajo pisno izjavo o sprejemu ponudbe za parc. št. 933/6 k.o. Črnomelj na
upravno enoto v Črnomlju.
8. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– izpisek iz sodnega registra ali druge
ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da
je registriran in opravlja dejavnost 40300
- oskrba s paro in toplo vodo, ki ne sme biti
star več kot 30 dni, šteto od zadnjega dne,
določenega za oddajo ponudbe,
– pisno dokazilo, da ponudnik že opravlja dejavnost daljinskega ogrevanja,
– potrdilo sodišča, da ponudnik ni v stečaju, postopku prisilne poravnave in likvidacije,
– samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno, brez davka na dodano
vrednost, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno
od izhodiščne cene,
– izjavo, da bo ponudnik zagotavljal nadaljnje ogrevanje blokovskega naselja Čardak v Črnomlju do 30. 4. 2016, pod pogojem, da je za isto obdobje z obstoječimi
odjemalci uspel skleniti pogodbe o dobavi
energije, ki mu zagotavljajo odjem energije
v najmanj 420. stanovanjskih enotah priključenih na sistem ogrevanja na dan razpisa,
– izjavo, da bo ponudnik zagotavljal daljinsko ogrevanje na lesno biomaso,
– izjavo, da bo ponudnik najpozneje do
začetka kurilne sezone 2007 – 2008, izvedel rekonstrukcijo kotlovnice, razvodov in
toplotnih podpostaj na lastne stroške (brez
vlaganj lokalne skupnosti in stanovalcev),
– izjavo, da se ponudnik strinja z zavarovanjem vseh pogodbenih obveznosti s
vpisom zastavne pravice v zemljiško knjigo
v korist prodajalca, pri nepremičninah, ki so
predmet prodaje,
– potrdilo o finančni likvidnosti za obdobje zadnjih treh mesecev pred objavo razpisa (pravne osebe morajo predložiti BON2,
samostojni podjetniki bančno potrdilo o solventnosti),
– izjavo, da ponudnik soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazilo, da je ponudnik na upravno
enoto podal izjavo o sprejemu ponudbe
za nepremičnino parc. št. 933/6 k.o. Črnomelj in
– parafirana prodajna pogodba.
9. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode
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3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni
pisarni občine. Pisne ponudbe je potrebno
v zaprti kuverti dostaviti do vključno 13. 3.
2006 do 9. ure. Na zaprti ovojnici mora biti
pod naslovom občine vidno (poudarjeno)
navedeno »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin«.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo
tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino
nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan občine Črnomelj.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki
bo po zaključku postopka predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru,
da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed ponudb ne more izbrati
najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče
doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko
pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih.
11. Sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik
mora podpisati prodajno pogodbo v roku 8
dni od prejema poziva oziroma obvestila
prodajalca, k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne
podpiše pogodbe, varščina zapade v korist
občine Črnomelj in velja, da je odstopil od
svoje ponudbe, občina pa sklene pogodbo z
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin. Obveznosti
po pogodbi se utrdijo z v pogodbi dogovorjeno pogodbeno kaznijo, ki se zavaruje z
vpisom zastavne pravice v zemljiško knjigo
v korist prodajalca pri nepremičninah, ki so
predmet prodaje.
12. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino poravnati v roku 8 dni od
izstavitve računa. Zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice v korist kupca bo
izstavil prodajalec po poplačilu celotne kupnine. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe. V primeru zamude plačila kupnine
tečejo zakonite zamudne obresti od dneva
zapadlosti plačila kupnine do dne plačila.
Poleg kupnine je kupec dolžan poravnati
tudi stroške vknjižbe lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
13. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb
(nepravočasne ponudbe) ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom ter ponudbe, za
katere ne bo vplačana varščina, ne bodo
upoštevane.
14. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
13. 3. 2006 ob 9.30 na sedežu občine v mali
sejni sobi.
Pri odpiranju lahko sodelujejo tudi ponudniki oziroma njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
15. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
16. Obveznost občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena. Župan občine Črnomelj ali imenovana komisija v soglasju z
županom lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že plačana varščina.
17. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin,
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontaktna oseba: Božidar Brajkovič,
direktor OU, 07/30-61-110.
Občina Črnomelj

Ob-2732/06
Zavod za inženiring, Lendava, ki ga zastopa Pavlinjek Jože, obvešča vse upnike,
da je bil sprejet sklep o začetku likvidacije
zavoda, ki je bil tudi objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije št. 22/05. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Pavlinjek Jože. Vsled navedenega se poziva vse
upnike zavoda, da so dolžni prijaviti zavodu
terjatve v roku 30 dni od objave tega sklepa
v Uradnem listu RS.
Zavod za inženiring Lendava
Likvidacijski upravitelj Pavlinjek Jože
Št. 29/06
Ob-2733/06
Lastnik družbe Mega dom d.o.o. je dne
31. 1. 2006 sklenil, da se začne postopek
redne likvidacije nad Mega dom d.o.o., Ulica
Dolenjskega odreda 8, 1295 Ivančna Gorica, zaradi prenehanja poslovanja.
Upniki družbe se pozivajo, da svoje terjatve prijavijo družbi v 30 dneh od objave
tega sklepa o začetku likvidacije v Uradnem
listu RS.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Anton Perko, Ulica Dolenjskega odreda 8,
Ivančna Gorica.
Mega dom d.o.o.
Likvidacijski upravitelj Anton Perko

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-8/2005-13-04
Ob-2915/06
1. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 23. 1.
2006 pod zap. št. 76, z nazivom Pravila
sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije – SVIZ Osnovna šola
Veliki Gaber, s sedežem na naslovu Veliki
Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.
Št. 101-4/2005-12-09
Ob-2916/06
1. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 23. 1.
2006 pod zap. št. 74, z nazivom Pravila
sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Območni odbor Trebnje, s
sedežem na naslovu Kidričeva ulica 11,
8210 Trebnje.
2. Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata zavoda SVIZ sindikat Območnega odbora Občine Trebnje z odločbo št.
028-3/2001-12-09 z dne 7. 5. 2001 sprejeta
v hrambo pri Upravni enoti Trebnje, vpisana
v evidenco statutov pod zap. št. 58, prenehala veljati dne 23. 1. 2006.
Št. 101-6/2005-12-09
Ob-2917/06
1. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo statut,
vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
23. 1. 2006 pod zap. št. 78, z nazivom
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture OŠ Mokronog, s sedežem na naslovu Gubčeva cesta 4, 8230
Mokronog.
2. Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata
zavoda SVIZ sindikat Osnovne šole Mokronog z odločbo št. 028-10/2001-12-09 z dne
8. 8. 2001 sprejeta v hrambo pri Upravni
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enoti Trebnje, vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 63, prenehala veljati dne 23. 1.
2006.
Št. 101-5/2005-12-09
Ob-2918/06
1. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 23. 1.
2006 pod zap. št. 75, z nazivom Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture OŠ Trebnje, s sedežem na naslovu
Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje.
2. Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata zavoda SVIZ sindikat Osnovne šole
Trebnje z odločbo št. 028-4/2001-12-09 z
dne 7. 5. 2001 sprejeta v hrambo pri upravni
enoti Trebnje, vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 59, prenehala veljati dne 23. 1.
2006.
Št. 101-1/2006-3
Ob-2919/06
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 25. 1. 2006 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Statut Sindikata novinarjev Slovenske tiskovne agencije« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 315 za sindikat z imenom:
Sindikat novinarjev Slovenske tiskovne
agencije, kratico: SN STA in sedežem: Tivolska 50, Ljubljana.
Št. 101-1/2006-2
Ob-2920/06
1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 13. 1. 2006 sprejme v hrambo
pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 236
z nazivom »Pravila sindikata zavoda SVIZ
IV. osnovne šole Celje«, katerih hrambo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije IV.
osnovne šole Celje, s skrajšanim imenom
sindikata: SVIZ IV. osnovne šole Celje,
s sedežem sindikata: Dečkova cesta 60,
Celje.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
sindikata postane sindikat pravna oseba.
3. Za identifikacijo sindikata se določi
matična številka 1228641.
Št. 101-15/2005-2
Ob-2921/06
1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 26. 10. 2005 sprejme v hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 235
z nazivom »Pravila sindikata Zavoda SVIZ
I. OŠ Celje«, katerih hrambo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom
sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije I. OŠ Celje,
skrajšano ime sindikata: SVIZ I. OŠ Celje, s sedežem sindikata: Vrunčeva ul. 13,
Celje.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
sindikata postane sindikat pravna oseba.
3. Za identifikacijo sindikata se določi
matična številka 1229222.
Št. 101-1/2006-3
Ob-2923/06
Pravila Sindikata kemične, nekovinske
in gumarske industrije Slovenije – Sindikata družbe Steklarna Hrastnik special
d.o.o., Hrastnik, s sedežem v Hrastniku
– Podkraj 70b, se hranijo na Upravni enoti
Hrastnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 32 z dne
31. 1. 2006.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-120/2005-7
Ob-3099/06
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 31. 1. 2006 izdal odločbo, v kateri
je skladno s tretjim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb
Zlata moneta II finančna družba d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor (Zlata
moneta II), Medaljon upravljanje drugih
družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000
Maribor (Medaljon), Probanka d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor (Probanka), Probanka leasing Ljubljana družba za zakup opreme d.o.o., Slovenska 56,
1000 Ljubljana (Probanka leasing Ljubljana), Holding Trimo Investment d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (holding
Trimo Investment), in Trimo, inžinering in
proizvodnja montažnih objektov d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Trimo),
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
javne ponudbe za odkup delnic družbe Trimo, ki je bila objavljena dne 31. 1. 2006. Na
podlagi javne ponudbe naj bi družbe Zlata
moneta II, Medaljon, Probanka, Probanka
leasing Ljubljana in Holding Trimo Investment pridobili nadzor nad družbo Trimo.
Glede na podatke iz priglasitve in drugih
dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-113/2005-10
Ob-3129/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je dne 2. 2. 2006 na podlagi
priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb
Siemens AG Osterreich, 1210 Dunaj, Siemensstrasse 92, Avstrija, in Corporate
Development Investment poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
Pogodbe o odstopu deleža, sklenjene dne
10. 11. 2005, s katero je družba Siemens
pridobila 100% poslovni delež v družbi CDI.
S tem je družba Siemens pridobila neposredni nadzor nad družbo CDI, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila
druge alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-21/2005-93
Ob-3130/06
Urad RS za varstvo konkurence je v postopku ugotavljanja obstoja prepovedanega
omejevalnega sporazuma dne 1. 2. 2006
izdal odločbo, s katero je odločil, da:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za tisk in medije ter Strokovno
združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije, vsi trije Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
so s sprejetjem oziroma s potrditvijo spodaj
navedenih določil Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga (Uradni
list RS, št. 72/04 z dne 2. 7. 2004), z začetkom veljavnosti dne 3. 8. 2004, kršili 5. člen
ZPOmK v povezavi s 3. členom ZPOmK:
– dvanajsti odstavek 1. člena Splošnih
pogojev, ki določa, da knjigam, ki so namenjene prodaji, ob izidu založnik določi
enotno ceno za prodajo na slovenskem knjižnem trgu;
– 2. člen Splošnih pogojev, ki določa, da
mora enotna cena knjige veljati povsod po
Sloveniji hkrati in za vsak segment kupcev
enakopravno;
– drugi odstavek 3. člena Splošnih pogojev, ki določa, da enotna cena knjige, ki jo
določi založnik, velja najmanj 12 mesecev;
– prvi odstavek 4. člena Splošnih pogojev, ki določa, da založnik lahko v času
življenjske dobe knjige določi popuste na
enotno ceno knjige, ki morajo veljati za vse
po enakih pogojih in istočasno na celotnem
ozemlju Slovenije;
– prvi odstavek 10. člena Splošnih pogojev, ki določa, da ceno za razprodajo določi
založnik knjig enotno za celotno območje
Slovenije istočasno in enako za vse, ki se
ukvarjajo s prometom knjig;
– 5. člen Splošnih pogojev, da založniki
in knjigotržci lahko ponudijo končnemu kupcu do 5% popusta v svoje breme, vsebina
katerega se je dne 3. 12. 2005 spremenila
in sedaj določa, da knjigotržec in založnik
lahko prosto določata popuste.
2. Navedena določila Splošnih pogojev
delovanja slovenskega knjižnega trga iz
prve točke izreka te odločbe predstavljajo sklepe podjetniških združenj v smislu 3.
člena ZPOmK o pogojih poslovanja na trgu,
katerega cilj je preprečevati, ovirati oziroma
izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji,
zato so prepovedana in nična.
3. Strokovno združenje založnikov in
knjigotržcev Slovenije, Dimičeva 13, 1504
Ljubljana, je dolžno v roku 15 dni po prejemu te odločbe vse svoje člane pisno
obvestiti o ničnih določilih Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga
iz prve točke izreka te odločbe in Uradu
predložiti ustrezen dokaz o tem v roku 8
dni po izteku roka za izpolnitev naloženega ukrepa.
4. Izrek odločbe se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
5. Med postopkom niso nastali posebni
stroški.
Urad RS za varstvo konkurence

Ob-2766/06
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100% lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Iva
nuša.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-2925/06
Ime medija: Joker, Zdravje.
Izdajatelj: Alpress d.o.o., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Miha Brun, Pot na Fužine 21, 1000 Ljubljana, Delo Revije d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Katarina Kikelj, Partizanska 4, 1000
Ljubljana, Andrej Lesjak, Puhova 16, 1000
Ljubljana, Albina Podbevšek, Brilejeva 21,
1000 Ljubljana in Jelka Sežun, Šarhova 4,
1000 Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Samo Žargi.

Št. 0902/06
Ob-2734/06
Ime medija: Revija X.
Izdajatelj: Uniplet Seme k.d., C. v Bevče
13, 3320 Velenje.
Lastnika: komanditist: Seme Gregor, C.
v Bevče 13, Velenje, komplementar: JamerSeme Jožica, C. v Bevče 13, Velenje.

Št. 8/01/2006
Ob-2767/06
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
Kapitalska družba PIZ, d.d., Dunajska
56, Ljubljana – 9,48%,
NFD Holding, finančna družba, d.d., Ljubljana, Trdinova 4 – 20,99%,
Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana – 9,48%,
Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18,
Jesenice – 7,26%,
Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 1a,
Jesenice – 7,64%,
Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice
– 17,7%,
Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana –
5,22%,
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina
Klinar.
Št. 8/2006
Ob-2781/06
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Zlatko Kavčič, Niko Kač, dr. France
Arhar, Vojko Čok, Cvetka Selšek, Zdenko
Fritz, mag. Romana Pajenk, mag. Drago
Pišek, Andrej Flis, Matjaž Kovačič, Andrej
Hazabent in Jože Stegne.
Ob-2924/06
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Anja,
Stop, Moj Mikro, Smrklja, Lady križanke,
Naša žena, Lady Cartland, Kih, Modna
Jana, Ambient, Rože in vrt, Pri nas doma,
Lepa in zdrava, Obrazi.
Izdajatelj: Delo Revije d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Alpress d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
Delo TČR d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Delo Prodaja d.d., Dunajska 5, 1000
Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine
Guzej, Dean Gončin, Jelka Sežun.
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Člani nadzornega sveta izdajatelja: Andrej Lesjak kot predsednik ter Janko Pirkovič in Martin Einsiedler kot člana.
Ob-2927/06
Ime medija: Denar Revija o davkih.
Izdajatelj: MFB Consulting d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Biserka Ošlaj Omahen, Krivec 4, Ljubljana (100%).
Uprava izdajatelja: Biserka Ošlaj Omahen.
Ob-2928/06
Medij: Radio Net FM.
Izdajatelj: Radio Net d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
preko radijske frekvence 100,2 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovnih pravic: Stojan Auer, Fluksova ulica 4, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe direktorja: Samo Krajnc, Letonjeva ulica 8, 2000 Maribor.
Ob-2979/06
Ime medija: Moj Radio.
1. Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris
Sušin, s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.

Št.

Imena članov nadzornega sveta:
1. Dragutin Beloglavec, predsednik,
2. Nataša Brulc Šiftar,
3. Nevenka Emri,
4. Geza Farkaš,
5. Jože Graj,
6. Ludvik Kovač.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-2744/06
Popravek
Družba UPC Telemach d.o.o. objavlja popravke v besedilu Pogojev in cen za dostop
drugih ponudnikov radijskih in televizijskih
programov do telekomunikacijskega omrežja
– omrežja za kabelsko televizijo družbe UPC
Telemach d.o.o., objavljenih v Uradnem listu
RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006, Ob-1249/06.
Navedba cene v peti alinei, točke B) se
popravi in se pravilno glasi »0,04 EUR«.
Navedba cene v šesti alinei, točke B) se
popravi in se pravilno glasi »0,004 EUR«.
UPC Telemach d.o.o.

Ob-3132/06
Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki imajo v premoženju družbe Tv
Celje d.o.o. najmanj pet odstotni delež kapitala: Ivan Pfeifer, Polzela 76, 3313 Polzela
– 51%, Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta
12, 3000 Celje – 49%.

Objave
gospodarskih družb

Ob-3133/06
Ime medija: Proteus, mesečnik za poljudno naravoslovje.
Ime in sedež izdajatelja, sedež uredništva: Prirodoslovno društvo Slovenije, Salendrova 4, p.p. 1573, 1001 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: prof. dr.
Radovan Komel, predsednik Prirodoslovnega društva Slovenije.
Glavni urednik: dr. Tomaž Sajovic, odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel.
Revija izhaja enkrat mesečno od septembra do junija v slovenščini z angleškimi
povzetki.
Prirodoslovno društvo Slovenije ima
100% lastniški in upravljalski delež revije
Proteus.

Ob-2780/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 41. členom
Statuta Talum, d.d., Kidričevo, uprava družbe sklicuje

Ob-3134/06
Ime medijev: Časopis Vestnik, Radio
Murski val in Portal Pomurje, SI Panon.
SI.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic: Družba pooblaščenka IVR d.o.o., Arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota 32,60% delež kapitala,
Farkaš Geza, Mladinska 6, 9231 Beltinci
21,63% delež kapitala, Beloglavec Dragutin,
Cankarjeva 9, Rakičan, 9000 Murska Sobota 9,63% in Gujt Marjan, Vegova ulica 13,
9000 Murska Sobota 7,52% delež kapitala.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.

Sklici skupščin

12. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,
ki bo dne 15. 3. 2006 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 11.30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– Mirjan Trampuž za predsednika skupščine,
– Jože Fošt za namestnika predsednika
skupščine,
– Jasna Kalšek in Milan Cerar za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki bo prisoten na
zasedanju skupščine.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2005 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2005
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in Poročilom nadzornega sveta družbe po
274.a členu ZGD.
Obe letni poročili, revizijsko poročilo in
poročilo nadzornega sveta, so dostopni
družbenikom na sedežu družbe.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005 in o podelitvi
razrešnice po 282.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
398,365.459,18 SIT se v celoti odvede v
druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005.
5. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta družbe se za
leto 2005 izplača nagrada, in sicer:
– predsedniku nadzornega sveta v višini
50% nagrade predsednika uprave družbe,
– posameznemu članu nadzornega sveta v višini 50% povprečja nagrade ostalih
članov uprave.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: v skladu z 286. členom
Zakona o gospodarskih družbah, nadzorni
svet predlaga skupščini družbe, da za revizorja letnega in poslovnega poročila družbe
Talum, d.d., Kidričevo za poslovno leto 2006,
imenuje revizijsko družbo Pricewaterhousecoopers d.d. iz Ljubljane, Parmova 53.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
prijavijo v pisni obliki najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Talum, d.d., Kidričevo
uprava
Ob-2965/06
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in določbami 6.3.2. in 6.3.4.
člena statuta delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, Pivka, sklicuje uprava
družbe
10. izredno skupščino
delniške družbe Pivka
perutninarstvo d.d.,
ki bo dne 14. 3. 2006 ob 14. uri na sedežu družbe v sejni sobi, Kal 1, 6257 Pivka.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Sprejme se sklep 1: za predsednico
skupščine se izvoli Vida Gardelin, za preštevalki glasov se imenujeta Cvetka Rebec
in Dragica Kapelj. Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše.
2. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in imenovanje novih članov.
Sprejmeta se sklepa:
2.1. Skupščina razreši dosedanja člana
nadzornega sveta Franca Ohnjeca in Milano Lah.
2.2. Za nova člana nadzornega sveta se
do izteka mandatnega obdobja nadzornemu
svetu, to je do 26. 3. 2007 imenujeta Stojan
Hergouth in Marko Močan.
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3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Pivka perutninarstvo d.d.
Sprejme se sklep 3: statut družbe Pivka
perutninarstvo d.d. se spremeni in dopolni
tako, da se:
1. Prvi stavek točke 6.1.3. se spremeni
tako, da se glasi:
»Uprava družbe ima dva člana, od katerih je eden predsednik uprave, drugi pa član
uprave.«
2. Drugi odstavek točke 6.1.5. se spremeni tako, da po novem glasi:
»Nadzorni svet s predsednikom in članom
uprave sklene pogodbo o poslovodenju, v
katerih poleg plače določi obveznosti, odgovornosti in pravice, bonitete, konkurenčno
klavzulo ter druge zadeve skladno z ZGD.«
3. V točki 6.1.6. se zadnja alinea spremeni tako, da se glasi:
»j) za druge posle v skladu z določili statuta, oziroma če tako določi nadzorni svet.«
4. Drugi odstavek točke 6.2.3. se spremeni tako, da po novem glasi:
»Če predsednik nadzornega sveta ne
sprejme pobude za sklic nadzornega sveta,
lahko najmanj dva člana nadzornega sveta
ali uprava sama skličeta sejo nadzornega
sveta in predlagata dnevni red.«
5. Za točko 6.2.9. se doda nova točka
6.2.10., ki se glasi:
»Nadzorni svet za svoje delo sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta.«
6. Četrti odstavek točke 6.3.7. se spremeni tako, da po novem glasi:
»Delničar, ki se želi udeležiti skupščine
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pisno prijaviti tako, da družba prijavo prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
Ta pogoj mora družba objaviti v vabilu na
skupščino. Število glasov posameznega delničarja na skupščini določajo glasovi delnic,
ki so po evidenci v delniški knjigi v njegovi
lasti tri dni pred skupščino.«
7. V točki 6.3.8. se drugi odstavek spremeni tako, da po novem glasi:
»Skupščina odloča s tričetrtinsko večino
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala predvsem o:
a) spremembah in dopolnitvah statuta
družbe,
b) povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega kapitala,
c) statusnih spremembah in prenehanju
družbe,
d) izključitvi prednostne pravice delničarjev pri izdaji delnic,
e) drugih primerih, če tako določa zakon
ali ta statut.«
8. Spremeni se točka 7.4. statuta tako, da
po novem glasi:
»Delničarji imajo pravico do deleža v
bilančnem dobičku, razen če je skupščina
s sklepom o uporabi bilančnega dobička v
skladu z zakonom odločila, da se bilančni
dobiček uporabi za druge namene, ali pa da
se ne deli.«
9. Spremeni se točka 8.1. statuta tako, da
po novem glasi:
»Kadar zakon določa dolžnost objave,
oglaša družba v Uradnem listu RS.«
Gradivo za skupščino je na vpogled na v
tajništvu družbe, na enoti Meso v Kal 1, Pivka, vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni
in poslani upravi družbe v roku sedem dni od
objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem in da so
vpisani v delniški knjigi, ki se vodi na Klirinško
depotni družbi.
Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi
preko zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja in ga deponirati na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih
in prevzamejo glasovnice.
Pivka perutninarstvo d.d.
uprava
Ob-3100/06
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana vabi
delničarje na
14. skupščino
družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 14. 3. 2006 ob 10. uri
v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana,
v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48,
1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bodo skupščino vodili odvetnik
Stojan Zdolšek kot predsednik ter Jože Bajuk
in Igor Pirc kot preštevalca glasov.
2. Priprava računovodskih poročil in računovodskih izkazov samo v skladu z MSRP.
Predlog sklepa: letno računovodsko poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe Petrol d.d., Ljubljana se od 1. 1. 2006
dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
(MSRP). Računovodski izkazi družbe, pripravljeni v skladu z MSRP, se uporabljajo za
poslovne, davčne in druge namene.
3. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe.
Predsednik uprave skupščino seznani,
da sta dva člana nadzornega sveta družbe
podala odstopni izjavi. Mićo Mrkaić je podal
izjavo, da z dnem 20. 7. 2005 odstopa s funkcije člana nadzornega sveta, Igor Irgolič pa z
dnem 1. 12. 2005. Skupščina izvede nadomestne volitve dveh novih članov s trajanjem
mandata do izteka mandata njunih predhodnikov, kot to opredeljuje določilo 11.13. Statuta družbe. Vsakega od članov nadzornega
sveta skupščina voli posamično.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana se kot predstavnik
delničarjev, v skladu določilom 11.13 Statuta
družbe, za mandatno obdobje do 5. 4. 2009,
izvoli Bojan Šrot.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana se kot predstavnik
delničarjev, v skladu določilom 11.13 Statuta
družbe, za mandatno obdobje do 5. 4. 2009,
izvoli Aleš Marinček.
4. Sprememba dejavnosti družbe.

Predlog sklepa: spremeni se dejavnost
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta v besedilu, ki je priloga tega sklepa.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme spremembe
Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer spremembe Poglavja I, SPLOŠNE DOLOČBE,
03.00. Dejavnost družbe (točka 03.01),
Poglavja IV., ORGANI DRUŽBE, 10.00.
Uprava (točke 10.01., 10.02. in 10.10),
12.00. Skupščina (točka 12.09) in Poglavja V., LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA, 16.00. Obveščanje delničarjev (točki 16.01.in 16.02.), v besedilu,
ki je priloga tega sklepa. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni
register.
Na podlagi 292. člena ZGD bo 14. skupščini delničarjev družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
zasedanjem skupščine vpisani kot zakoniti
imetniki delnic v centralni register pri KDD
in bodo prijavili svojo udeležbo na skupščini
delničarjev v informacijski pisarni na sedežu
družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana osebno
ali preko pooblaščenca.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo s predlogi sklepov, s
soglasji in izjavami predlaganih članov nadzornega sveta po 263. členu ZGD v povezavi z 246/4 členom ZGD ter s predlogi o
spremembi dejavnosti in Statuta družbe, so
delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50,
Ljubljana od dneva objave sklica do dneva
skupščine, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 13. ure do dneva skupščine. V informacijski pisarni bodo delničarji lahko prejeli tudi
potrdila o imetništvu delnic.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski
Št. 2/2006
Ob-3135/06
Na podlagi 37. in 38. člena statuta delniške družbe Slovenijales družba za trgovino in druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana, Dunajska cesta 22, uprava družbe na
zahtevo delničarja Zavarovalnica Triglav

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d.d., 1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19,
kot 24,89% imetnika vseh delnic družbe,
sklicuje
11. izredno skupščino
delničarjev družbe Slovenijales družba
za trgovino in druge storitve, d.d., 1511
Ljubljana, Dunajska cesta 22,
ki bo v torek, dne 14. 3. 2006 ob 13. uri
v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovnega
centra Slovenijales, Ljubljana, Dunajska cesta 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine
in preštevalcev glasov ter ugotovitev pri
sotnosti notarja.
Predlog sklepov:
a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi,
da skupščini prisostvuje notar.

Ob-3311/06
Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške
družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja
Loka, d.d., Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka,
uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino delničarjev
Loške tovarne hladilnikov
Škofja Loka, d.d.,
ki bo v sredo, 15. 3. 2006 ob 12. uri na
sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 66.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji: dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli Gorazda Rakovca, za preštevalki glasov
se izvolita Mojca Dolenc in Marjeta Hudolin.
Sejo bo spremljal vabljeni notar Vojko Pintar
iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov
o povečanju osnovnega kapitala družbe s
stvarnimi vložki.
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2. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se člana nadzornega sveta družbe Slovenijales d.d., Ljubljana, Petra Velkavrha.
3. Izvolitev članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za novo članico nadzornega sveta družbe Slovenijales d.d., Ljubljana, se za 4-letni mandat izvoli mag. Metko
Petek. Izvoljena članica nadzornega sveta
nastopi mandat z dnem izvolitve na skupščini družbe.
Predlog sklepov k točki dnevnega reda
pod zap. št. 1. je podala uprava, predloga
sklepov pod zap. št. 2. in 3. pa je podal delničar Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva
cesta 19, 1000 Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem družbe na
sedežu družbe Ljubljana, Dunajska cesta
22, v tajništvu sektorja za kadrovsko organizacijske in splošne zadeve, soba št.
123/I, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od
10. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-

stopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem
zastopanju.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih
pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je najkasneje do vključno 11. 3. 2006 in
ki so na dan 11. 3. 2006 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem
zastopanju.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu
na skupščino izkažejo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom na seznamu udeležencev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Slovenijales družba za trgovino
in druge storitve, d.d. Ljubljana
generalni direktor
Žiga Jelenec

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Osnovni kapital družbe LTH Škofja
Loka, d.d., ki znaša po stanju na dan sprejema tega sklepa 747,510.000 SIT, se poveča z novimi stvarnimi vložki za 186,790.000
SIT, tako da po izvršenem povečanju znaša
934,300.000 SIT.
2.2. Za povečani osnovni kapital v znesku 186,729.000 SIT se izda 18.679 novih
navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic
družbe LTH Škofja Loka, d.d., z nominalno
vrednostjo ene delnice 10.000 SIT.
2.3. Firma, sedež in naslov izdajatelja delnic je Loške tovarne hladilnikov Škofja Loka,
d.d., Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka.
2.4. Značilnosti novo izdanih delnic družbe so:
– delnice se glasijo na ime;
– delnice so navadne, prosto prenosljive;
– njihovim imetnikom dajejo pravico do
udeležbe pri upravljanju družbe;
– njihovim imetnikom dajejo pravico do
dela dobička (dividenda);

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe.
2.5. Delnice, izdane na podlagi tega sklepa, z že izdanimi (obstoječimi) navadnimi
delnicami družbe LTH Škofja Loka, d.d. z
oznako LTHG tvorijo en razred delnic ter
bodo po njihovi izdaji vključene v trgovanje
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
2.6. Na podlagi tega sklepa novo izdane
delnice družbe sodelujejo v dobičku družbe v skladu z zakonom, določili statuta in
vsakoletnimi sklepi skupščine delničarjev
družbe LTH Škofja Loka, d.d., od dne izdaje dalje z veljavnosjo za poslovno leto
izdaje.
2.7. Delnice družbe LTH Škofja Loka,
d.d. izdane na podlagi tega sklepa, bo
upravičenec vplačal s stvarnim vložkom.
Na podlagi sklenjene pogodbe bo delnice
družbe LTH Škofja Loka, d.d., iz 2.2 točke tega sklepa vpisal in vplačal naslednji
upravičenec do vpisa novo izdanih delnic
družbe:

Vlagatelj stvarnega
vložka

Predmet stvarnega vložka

Blues Podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o., Štrbenkova 10,
3320 Velenje

dospele terjatve Blues, d.o.o. do LTH Škofja
Loka, d.d. iz naslova dobave osnovnih
sredstev v znesku 17,897.760 SIT, iz naslova
danega kredita v znesku 16,042.055,65 SIT
in iz naslova opravljenih storitev in dobave
blaga v znesku 152,855.656,56 SIT, oziroma v
skupnem znesku 186,795.472,21 SIT, razvidne
iz seznama terjatev in posameznih računov

Ocenjena
vrednost
stvarnega
vložka v SIT

Št. novih
delnic
LTHG, ki
jih vlagatelj
prejme v
zameno za
stvarni vložek

Nominalna
vrednost novih
delnic LTHG, ki jih
vlagatelj prejme v
zameno za stvarni
vložek, v SIT

186,795.472,21

18679

186,790.000
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Emisijski znesek ene nove delnice z
oznako LTHG znaša 10.000 SIT. Vrednost
stvarnega vložka znaša 186,795.472,21
SIT. Vrednost navedenih stvarnih vložkov
bo potrdila revizorska hiša EBIT d.o.o.,
Revizija, računovodske storitve in davčno
svetovanje, Trg mladosti 6, 3320 Velenje in
izdala poročilo.
2.8. Prednostno pravico dosedanjih delničarjev družbe LTH Škofja Loka, d.d., do vpisa
novih delnic se izključi zaradi uresničitve pravice imetnika, navedenega v 2.7. točki tega
sklepa, ki bo v zameno za stvarne vložke
prejel novo izdane delnice družbe LTH Škofja
Loka, d.d., iz 2.2. točke tega sklepa.
2.9. Izdaja delnic skladno s tem sklepom
se opravi kot nejavna ponudba, skladno s
peto točko prvega odstavka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1UPB1, Ur. l. RS, št. 26/05). Rok za vpis in
vplačilo novo izdanih delnic je 30 dni od
prejema pisnega obvestila uprave.
Upravičenec do vpisa delnic lahko vpiše
delnice s pisno izjavo (vpisnim potrdilom)
vsak delovni dan v zgoraj navedenem roku,
na sedežu družbe LTH Škofja Loka, d.d.,
Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka.
2.10. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Nalog za vpis delnic na registrske račune upravičencev do vpisa novih
delnic pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, bo uprava družbe
LTH Škofja Loka, d.d., izdala najkasneje v
roku 15 dni po vpisu povečanja osnovnega kapitala skladno s tem sklepom v sodni
register.
3. Spremembe statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Sprejme se predlagane spremembe
statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
3.2. Nadzorni svet se pooblasti za uskladitev vsebine statuta s sklepom skupščine o
povečanju osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro v času od objave sklica
do dne skupščine. Tam je dostopno tudi
besedilo predlaganih sprememb statuta, sedanjega besedila Statuta delniške družbe
Loške tovarne hladilnikov Škofja Loka d.d.,
(prečiščeno besedilo) in predloga novega
prečiščenega besedila statuta z upoštevanimi spremembami, ter seznam terjatev, ki
so predmet stvarnega vložka.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi
delničarjev morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi sklica v
tajništvu uprave družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji (oziroma njihovi
pooblaščenci),
ki so kot delničarji družbe vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni
družbi d.d., 10 dni pred skupščino;
katerih prijava udeležbe je prispela na
sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino;
ki vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine svojo prisotnost vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice;
katerih pooblaščenci skupaj s prijavo
vsaj 3 dni pred skupščino predložijo tudi
pisna pooblastila za zastopanje.
Loške tovarne hladilnikov
Škofja Loka, d.d.

terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
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Št.

Zavarovanja
SV 106/06

Ob-3312/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 106/06 z dne 6. 2. 2006,
je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v Celju, Dečkova 50 – visoko pritličje v izmeri
75,37 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, napravah in objektih ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na
parc. št. 1219/22, k.o. Spodnja Hudinja,
last Cigler Željka, na podlagi menjalne pogodbe z dne 16. 12. 2005, med kupcem
Cigler Željkom in prodajalcem Nepremičnine Celje d.o.o., zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 42.000 EUR, s pripadki, ki zapade v
plačilo 21. 1. 2026.
SV 720/2005

Ob-3313/06

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja, iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št.
SV 720/2005 z dne 19. 12. 2005, je bilo
stanovanje, št 12, v 4. etaži stanovanjskega objekta, Bevkova 3, Grosuplje, v izmeri
52,82 m2, ki leži na parc. št. 874/11 k.o.
Grosuplje-naselje, last zastaviteljice Barbare Ostanek, zastavljeno v korist Kärntner
Saprkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, s sedežem 1000 Ljubljana, Dunajska
c. 63, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.530 EUR, s pripadki.
SV 726/2005

Ob-3314/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja
iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV
726/2005 z dne 21. 12. 2005, je bilo enosobno stanovanje, št 1, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu, Ponikve 84,
Ponikve, v izmeri 41,10 m2, ki leži na parc.
št. 1061/1, k.o. Cesta, solast zastaviteljev
Džombič Elvira in Džombič Silvije, zastavljeno v korist Kärntner Saprkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, s sedežem
1000 Ljubljana, Dunajska c. 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.600
EUR, s pripadki.
SV 124/06

Ob-3315/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 124/06 z dne 2. 2. 2006,
je stanovanje z ident. št. 2100-00040-4, v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Begunjska ulica 7, Kranj na parc. št. 941/39
k.o. Kranj, last zastaviteljice Ranke Kržišnik, Planina 1, Kranj, na temelju prodajne
pogodbe, sklenjene 31. 12. 2005, s prodajalcem Igorjem Tičem, Ulica II. Prekomorske brigade 34A, Koper, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 48.117 EUR, z obrestno mero, ki je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja za EUR
+ 1,95% p.a., z zapadlostjo glavnice terjatve
dne 18. 2. 2026, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila

SV 176/06
Ob-3316/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 176/06 z dne 3. 2.
2006, je stanovanje številka 13, v skupni
izmeri 74,80 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Dražgoška ulica 6, Kranj, stoječe na
parc. št. 930/5 k.o. Kranj, last zastaviteljev
Šefka Mujagiča in Nere Kontrec, oba Dražgoška ulica 6, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 10. 12. 1996, s
prodajalcem Matjažem Ljubeljškom, Verje
23D, Medvode, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
Bahnstraße 22, 9141 Eberndorf, Kärnten,
enolična identifikacijska številka 1870653,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 29.000 EUR, z obrestno mero v višini 7% letno, zapadlostjo glavnice terjatve
dne 20. 7. 2020, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
kreditne pogodbe.
SV 69/06
Ob-3317/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 69/06 z dne 2. 2.
2006, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 1, v skupni izmeri 48,94 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Preradovičeva ulica 9, stoječe na parc.
št. 565, k.o. Tabor, ki je do celote last Vide
Weber, stan. Preradovičeva ulica 9, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
9040-793/93 z dne 29. 10. 1993 in dodatka
k tej pogodbi z dne 29. 10. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Rudija in Vide Weber,
oba stan. Preradovičeva ulica 9, Maribor, v
višini 9.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 73/06
Ob-3318/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 73/06 z dne 3. 2. 2006,
je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 5 v
skupni izmeri 84,10 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 1,80 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Keleminova ulica 11,
stoječe na parc. št. 338, k.o. Tezno, ki je do
celote last Anice Balog, stan. Keleminova
ulica 11, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 0081-11/91, z dne 8. 11. 1991,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Marijana in Anice Balog, oba stan. Keleminova ulica 11, Maribor,
v višini 35.500 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 97/06
Ob-3319/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
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Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 97/06
z dne 2. 2. 2006, je bilo stanovanje št. 8 v
skupni izmeri 70,70 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Zofke Kvedrove 14 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1913
k.o. Zgornja Šiška, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice
Sunčice Marušić, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja št. 04/04-466-124/93 z
dne 21. 5. 1993, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft,
Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 84.150
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.

bratov Učakar 68, do celote, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 4,000.000
SIT s pripadki.

SV 126/06
Ob-3320/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 126/06 z dne 6. 2. 2006, je bilo
stanovanje v izmeri 48,61 m2, v kletni etaži
hiše Skapinova 23 v Ljubljani, k.o. Vič, ki ni
vpisano v zemljiški knjigi, last Rogelj Marjana, Skapinova 23, Ljubljana, zastavljeno v
zavarovanje hipoteke v znesku 45.000 EUR,
z 6,64% obrestmi, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 12. 2010, v korist upnice NLB Leasing d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 130, mat.
št. 5384915.

St 9/2006
Os-2747/06
To sodišče je s sklepom St 9/2006 dne
1. 2. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Markom, d.o.o., Ljubljana, Prvomajska 9, matična številka 5517532, št. reg.
vložka 11311900, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 5. 2006 ob 13.10 v razpravni dvorani
št. 1 na Miklošičevi 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006

SV 171/06
Ob-3322/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat
iz Maribora, opravilna številka SV 171/06
z dne 6. 2. 2006, je bila nepremičnina,
poslovni prostor del vertikale 2 in del vertikale 3, ki sta namenjena za pisarniško
dejavnost, v skupni izmeri 436,08 m2 uporabne površine, v 2. nadstropju poslovno
trgovskega objekta »City-jug« Maribor,
zgrajenega na parceli številka 1770 katastrska občina Maribor-Grad; last dolžnika
– zastavitelja S. Oliver S L O d.o.o., Titova
cesta 8, 2000 Maribor, matična številka
5298512, do celote na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 12. 2003, sklenjene med njim kot kupcem ter med Sava
IP d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcem ter
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 16. 12.
2003; zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja S. Oliver S L O d.o.o. v višini
603.428,46 EUR s pripadki ter z zapadlostjo po poteku 12 kvartalnih obrokov, od
katerih prvi zapade v plačilo 3 mesece po
prvem črpanju kredita, pri čemer je skrajni
rok za črpanje kredita do vključno 20. 2.
2006, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 179/2006
Ob-3436/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 179/2006 z dne
7. 2. 2006, je bila nepremičnina, identifikacijska številka 04431/125, stanovanje z
oznako IV/2/I v objektu št. IV, v etaži 4,1
v izmeri 52,68 m2, z ložo v izmeri 5,34 m2
ter shrambo v etaži 2, objekt IV., št. 187 v
izmeri 5,48 m2 (stanovanje v skupni izmeri
63,50 m2), vse v stavbi, zgrajeni na parceli
številka 2078/28, k.o. Studenci, katerih lastnica je zastaviteljica Metka Ivančič, EMŠO
2512947505333, stanujoča Ljubljana, Ulica

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije

St 287/2005
Os-2748/06
To sodišče je s sklepom St 287/2005
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Lederman, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94,
matična številka: 5653789, šifra dejavnosti:
55.301.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Gorše, 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
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 v razpravni dvorani
št. 1 na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006
St 91/2005
Os-2749/06
To sodišče, oddelek za gospodarsko
sodstvo v stečajnem postopku nad dolžnikom Daewoo Motor d.o.o., Celovška 182,
Ljubljana – v stečaju, ki se vodi pod opr.
št. St 91/05 razpisuje narok za preizkus prijavljene terjatve, ki bo dne 6. 3. 2006 ob
13.15, dvorana št. 3, tukajšnjega sodišča,
Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2006
St 116/2004
Os-2750/06
To sodišče je s sklepom St 116/2004 dne
30. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Pepita izdajanje revij, periodike in knjig d.o.o. – v stečaju, Ljubljana,
Kongresni trg 14.
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 30. 1. 2006
St 255/2005
Os-2751/06
To sodišče je s sklepom St 255/2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ading
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Središka ulica 4, matična številka: 5697573, št. reg. vložka 1/20726/00,
šifra dejavnosti 45.310.
Za stečajnega upravitelja se imenuje dr.
Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 5. 2006 ob 13.20 v razpravni dvorani
št. 1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006
St 32/2005
Os-2752/06
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 32/2005 z dne 1. 2. 2006 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Lex Plus
mednarodna špedicija in carinsko zastopanje d.o.o., Maistrov trg 11, Kranj, davčna številka: 59998474 in ga z istim sklepom
zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 2. 2006
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St 38/2005
Os-2756/06
To sodišče je v zadevi prisilne poravnave zoper dolžnika prisilne poravnave FAE
poslovne storitve, d.o.o., Vrtojba, Pod
Lazami 44, 5290 Šempeter pri Gorici – v
prisilni poravnavi, izven naroka dne 31. 1.
2006 sklenilo:
Narok za prisilno poravnavo se določi na
dan 9. 3. 2006 ob 13.45 v razpravni dvorani
št. 119/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču v
času uradnih ur v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 2006

St 245/2004
Os-2760/06
To sodišče je s sklepom St 245/2004
dne 30. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Studio Sabina trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Trg komandanta Staneta 1b, 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 30. 1. 2006

St 86/2005
Os-2758/06
To sodišče je s sklepom St 86/2005 dne
30. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Liyona Podjetje za trgovino na
debelo in drobno, storitve, gostinstvo in
turizem, izobraževanje, posredovanje,
uvoz in izvoz d.o.o. – v stečaju, Koroškega bataljona 3, Ljubljana, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006

St 69/2004
Os-2761/06
To sodišče je s sklepom St 69/2004 dne
30. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Mizarstvo Praznik d.o.o., proizvodnja in trgovina – v stečaju, Konca
vas 26, Stara Cerkev.
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 1. 2. 2006

St 41/2005
Os-2759/06
1. Z dnem 1. 2. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Zidarstvo in keramičarstvo - Bratuša Ciril s.p., Stari trg 1,
Ljutomer, matična številka 5580529000 in
davčna številka 63219581.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100415.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 24. 4. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 2. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 2. 2006

St 20/2005
Os-2762/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2005 z dne 1. 2. 2006 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom – Obrtna
zadruga Ormož z.o.o., Hardek 20/b – v
likvidaciji, matična številka 1323202000,
šifra dejavnosti 45.210, davčna številka
15031420.
Dolžnik bo prenehal kot pravna oseba z
dnem vpisa pravnomočnega sklepa o zaključku likvidacijskega postopka v sodni register.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 7. 3. 2006, ob 8.30, soba 26/II tega sodišča se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 2. 2006
St 16/2003
Os-2763/06
To sodišče je dne 1. 2. 2006 s sklepom,
opr. št. St 16/2003 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Krabonja Jožef s.p.
– Mesarija in kava bar Zinka, Gorišnica
58/a – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 2. 2006
St 42/2003
Os-2764/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Zidarstvo in fasaderstvo Zakojč Anton s.p., Gornja Bistrica 84, Črenšovci
– v stečaju, se v skladu s prvim odstavkom
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 1. 2006
St 27/2005
Os-2788/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2005 z dne 31. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Emercor,
ekonomski in finančni inženiring, storitve, trgovina, d.o.o., Kidričeva 55, Škofja

Loka, matična št.: 5539919, šifra dejavnosti:
51.320, davčna št.: 91025362.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Veljko Jan, Partizanska 43, Škofja Loka.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 5. 2006 ob 9. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 31. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2006
St 56/2004
Os-2789/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 59/2005 z dne 24. 1. 2006 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom LT
Barvarna, barvanje prej in pletiv, d.o.o.,
Škofja Loka, Kidričeva 75, Škofja Loka,
matična številka: 5920485, šifra dejavnosti:
17.300, davčna številka: 80584128 in ga z
istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2006
St 264/2005
Os-2792/06
To sodišče je s sklepom St 264/2005 dne
27. 1. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Cobra Company, trgovina in
storitve, d.o.o., Štihova ulica 24, Ljubljana, matična številka 5935156, šifra dejavnosti 51.190, davčna številka: 40592294, ter
nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
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 27. 1. 2006
St 184/2004
Os-2793/06
To sodišče je s sklepom St 184/2004 dne
25. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Danjan d.o.o., Tovarniška 30,
Logatec – 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 27. 1. 2006
St 185/2005
Os-2794/06
To sodišče je s sklepom St 185/2005
dne 26. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom AM Club, d.o.o. Ljubljana,
Saveljska cesta 98 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006
St 59/90
Os-2795/06
To sodišče je s sklepom St 59/90 dne
30. 1. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
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dolžnikom Orbital p.o., Ljubljana, Drenikova 33 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006
St 81/2005
Os-2796/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 81/2005 sklep z dne 1. 2. 2006:
I. To sodišče je dne 19. 10. 2005 ob
15.50 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Vodiflor, Trgovina na debelo in drobno
neživilskih proizvodov d.o.o., Celjska cesta 19, Vojnik, in je dne 1. 2. 2006 ob 13.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Vodiflor, Trgovina na debelo in drobno neživilskih proizvodov d.o.o., Celjska cesta 19,
Vojnik (matična številka: 5403103, ID št. za
DDV: SI18792693).
Odslej se firma glasi: Vodiflor, Trgovina
na debelo in drobno neživilskih proizvodov
d.o.o., Celjska cesta 19, Vojnik (matična številka: 5403103, ID št. za DDV: SI18792693)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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 TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). 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
de 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
42153-7110006-00810506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. aprila 2006 ob 12.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 1. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2006
St 88/2005
Os-2911/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 88/2005 sklep z dne 1. 2. 2006:
I. To sodišče je dne 2. 12. 2005 ob 12.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Gros
- Port trade, Podjetje za organizacijo
prevozov, trgovino, gostinstvo in turi-

zem d.o.o., Kidričeva 26/e, Celje, in je
dne 1. 2. 2006 ob 15. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Gros - Port trade,
Podjetje za organizacijo prevozov, trgovino,
gostinstvo in turizem d.o.o., Kidričeva 26/e,
Celje (mat. št.: 5804744, ID št. za DDV:
SI69903859).
Odslej se firma glasi: Gros - Port trade,
Podjetje za organizacijo prevozov, trgovino,
gostinstvo in turizem d.o.o., Kidričeva 26/e,
Celje (mat. št.: 5804744, ID št. za DDV:
SI69903859) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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 TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). 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
de 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
42153-7110006-00880506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. aprila 2006 ob 13.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 1. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2006
St 82/2005
Os-2912/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 82/2005 sklep z dne 1. 2. 2006:
I. To sodišče je dne 26. 10. 2005 ob 8.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: SKD
Ključavničarstvo, Češnovar Emil, ml.
s.p., Luče 69, ki ga zastopa pooblaščenec
Matija Rožič, odvetnik iz Celja z dne 26. 10.
2005 in je dne 1. 2. 2006 ob 14. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom : SKD Ključavničarstvo, Češnovar Emil ml. s.p., Luče
69, Luče (mat. št.: 1089714, ID št. za DDV:
SI39563669).
Odslej se firma glasi: SKD Ključavničarstvo, Češnovar Emil ml. s.p., Luče 69,
Luče (mat. št.: 1089714, ID št. za DDV:
SI39563669) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
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začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
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 42153-7110006-00820506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. aprila 2006 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 1. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2006
St 91/2005
Os-2913/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 91/2005 sklep z dne 1. 2. 2006:
I. To sodišče je dne 12. 12. 2005 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Čistilni servis Rogaška MF Žerak Franc
s.p. Ulica XIV: divizije 12, Rogaška Slatina,
z dne 25. 11. 2005 in je dne 1. 2. 2006 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Čistilni servis Rogaška MF Žerak Franc s.p.
Ulica XIV. divizije 12, Rogaška Slatina (mat.
št.: 1465023000, davčna št.: 81927371).
Odslej se firma glasi: Čistilni servis Rogaška MF Žerak Franc s.p. Ulica XIV. divizije
12, Rogaška Slatina (mat. št.: 1465023000,
dav. št.: 81927371) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p. Arja vas 1, Prebold, št.
delovenga dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
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
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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 42153-7110006-00910506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. aprila 2006 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 1. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2006
St 93/2005
Os-2914/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 93/2005 sklep z dne 1. 2. 2006:
I. To sodišče je dne 15. 12. 2005 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Chassot – Slovenija, Trgovina na
debelo, Zef Vučaj, s.p., Ul. XIV. divizije
6, Celje, ki ga je podal po zastopniku odvetniški družbi Gregorovič – Pungartnik iz
Šentjurja z dne 19. 10. 2005 in je dne 1. 2.
2006 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Chassot – Slovenija, Trgovina
na debelo, Zef Vučaj s.p., Ul. XIV. divizije 6,
Celje, (matična številka: 1336371, davčna
številka: 25274945).
Odslej se firma glasi: Chassot – Slovenija, Trgovina na debelo, Zef Vučaj s.p.,
Ul. XIV. divizije 6, Celje, (matična številka:
1336371, davčna številka: 25274945) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p. Arja vas 1, Prebold, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnavajo 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, red 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 42153-7110006-00930506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. aprila 2006 ob 14.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 1. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2006
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St 42/2005
Os-2942/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
42/2005 z dne 13. 1. 2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Sinerga d.o.o., Vodenska cesta 49, Trbovlje in
njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se položaj upnikov terjatev razreda A tudi po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni in da se dolg upnikov
razreda B dolžniku odpusti ter da se je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal upnikom
razreda C plačati njihove terjatve do 20%
v roku enega leta, povečane za obresti v
višini 2% letno za čas od začetka postopka
prisilne poravnave dne 17. 3. 2005 do plačila. Terjatev iz razreda D pa se pod odložnim
pogojem potrjene prisilne poravnave konvertira v lastniški delež.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 17. 3. 2005 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
tretji koloni (priznane terjatve) Priloge 1 sklepa, ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih
je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni
v četrti koloni te priloge in v roku iz 2. točke
izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Ogled, d.o.o., Plemljeva 8, Ljubljana, svojo terjatev v višini 412,390.761,70
SIT na dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti
vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni
register z novim stvarnim vložkom (terjatvijo) dolžnika v skladu s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala z dne 1. 7. 2005.
Ugotovi se, da je Ogled, d.o.o., Plemljeva
8, Ljubljana, podal pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava nad dolžnikom
pravnomočno potrjena, neposredno izvršljivo poroštveno izjavo v notarskem zapisu z
dne 23. 11. 2005, s katero jamči kot solidarni
porok za izpolnitev vseh dolžnikovih zapadlih obveznosti iz te prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 1. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 31. 1.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006
St 44/2005
Os-2943/06
1. Z dnem 2. 2. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Vinko Lutar s.p.,
inštalaterstvo za vodovod, plin in kanalizacijo, Gregorčičeva 40, Murska Sobota,
matična številka 5324147000, davčna številka 24078611.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun so-

dnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100445.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 24. 4. 2006 ob 9.15 v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 2. 2. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 2. 2006
St 260/2005
Os-2944/06
To sodišče je s sklepom St 260/2005
dne 2. 2. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MĐ – Grad d.o.o., Vulčeva
10, Ljubljana, matična številka 5776449,
vložna številka 12364200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
10. 5. 2006 ob 12.10 v razpravni dvorani
številka 2, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2006
St 239/2003
Os-2945/06
To sodišče je s sklepom St 239/2003 dne
1. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Poseidon Marine d.o.o. – v stečaju, Dergomaška 39, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006
St 4/2006
Os-2946/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2006, z dne 2. 2. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ming marketing, inženiring, trgovina, export – import
d.o.o., Zagrebška 66, Ptuj, matična številka 5437784, šifra dejavnosti 74.204, davčna
številka 1727410.
Odslej firma glasi: Ming marketing, inženiring, trgovina, export - import d.o.o., Zagrebška 66, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka,
dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 4.
2006, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 2.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 2006
St 28/2002
Os-2947/06
To sodišče razpisuje v stečajnem postopku nad dolžnikom Hidro Koper d.o.o., v
stečaju, Obrtniška 15, Koper, 3. narok za
preizkus terjatev (terjatev št. 38), ki bo dne
6. 3. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani 130/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 2. 2006
St 80/2005
Os-3136/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 80/2005 sklep z dne 3. 2. 2006:
I. To sodišče je dne 17. 10. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Import Trade, trgovina in storitve, d.o.o.,
Tržaška cesta 98, Podčetrtek, z dne 7. 10.
2005 in je dne 3. 2. 2006 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Import
Trade, trgovina in storitve, d.o.o., Trška cesta 98, Podčetrtek, (mat. št.: 1587625, davčna št.: 75265745).
Odslej se firma glasi Import Trade, trgovina in storitve, d.o.o., Trška cesta 98,
Podčetrtek, (mat. št.: 1587625, davčna št.:
75265745) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Hudej Zvonimir s.p. Vis, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni sodni register.
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
tkase na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11 42153-7110006-00800506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 5. 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 3. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 2. 2006
St 20/2005

Os-3137/06

To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 20/2005 z dne 2. 2. 2006 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Imet Kurtiši s.p., »Sadje – zelenjava«, Za žago
12a, Bled, matična številka: 5753582 in ga
z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 2006
St 276/2005

Os-3138/06

To sodišče v stečajnem postopku nad
IBT Servisi poslovanja, d.o.o., Trbovlje,
Gimnazijska c. 16 – v stečaju, opr. št.
St 276/2005 preklicuje narok razpisan za
27. 3. 2006 ob 13.30, v sobi številka 4, Miklošičeva 7 in razpisuje nov narok za preizkus terjatev za dne 10. 4. 2006 ob 13. uri
v razpravni dvorani št. 4 na Miklošičevi 7 v
Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2006
St 269/2005

Os-3139/06

To sodišče je s sklepom St 269/2005
dne 2. 2. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Osim in družbenik k.d., Runkova 2, Ljubljana, matična številka 5845548,
davčna številka 11547359.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Poberžnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 5. 2006 ob 12. uri v razpravni dvorani št. 2, Miklošičeva 7, Ljubljana, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2006
St 259/2005

Os-3140/06

To sodišče je s sklepom St 259/2005 dne
3. 2. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom TOKO-LINE tovarna kovčkov in
usnjenih izdelkov, d.d., Lukovica, Lukovica pri Domžalah 84, matična številka
5500800.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Artič Janez, Čebelarska 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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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 10. uri v razpravni dvorani št. 1 v prostorih tukajšnjega sodišča,
Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 2.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2006
St 173/2004
Os-3141/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Orehkomerc d.o.o. – v stečaju, Planica 24, Fram, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2006
St 184/2004
Os-3142/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Market Kaja, Roškar Davorin s.p. – v
stečaju, Kozjak nad Pesnico 7, Zgornja
Kungota, se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2006
St 1/2006
Os-3143/06
To sodišče je na seji senata dne 3. 2.
2006 pod opr. št. St 1/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Medicus Matea – Nova, Podjetje za oskrbo
z zdravstvenimi pripomočki, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, matična
št. 1192191, šifra dejavnosti 51.640, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Medicus Matea – Nova, Podjetje za oskrbo z zdravstvenimi pripomočki, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 2. 2006
St 5/2006
Os-3144/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/2006, z dne 2. 2. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Res-Univerzal trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Zamušani 37, matična številka
5789079, šifra dejavnosti 28.75, davčna številka 25828576.
Odslej firma glasi: Res-Univerzal trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje
d.o.o., Zamušani 37 – v stečaju.
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Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
ulica 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 4.
2006 ob 8.30 v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 2.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 2006
St 25/2005
Os-3145/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 25/2005, z dne 2. 2. 2006 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom – Društvo
umetnikov societas civilis, Prešernova
ulica 22, Ptuj, matična številka 1590839.
Odslej firma glasi: Društvo umetnikov
societas civilis, Prešernova ulica 22, Ptuj
– likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja je določen
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Izvršbe
In 2005/00063
Os-1982/06
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, zoper dolžnico Bojano Videmšek,
Partizanska pot 18, Litija, zaradi izterjave
128.407,50 SIT s pp, na podlagi pravnomočnega sklepa opr. št. In 2005/00063 z dne
26. 10. 2005, po izvršitelju Boštjanu Jelenčiču, dne 13. 1. 2006 zarubilo nepremičnino,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer dvosobno stanovanje št. 7 v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Maistrova 12,
Litija, v bruto izmeri 58,21 m2 in neto izmeri
53,04 m2, last dolžnice Bojane Videmšek,
Partizanska pot 18, Litija.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 20. 1. 2006
In 2004/00047
Os-1980/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 18. 2. 2004, je bil dne 11. 3. 2004
opravljen v korist upnika Alič Marka, Šaranovičeva 28, Vir, Domžale, rubež stanovanja št. 3, v V. nadstropju stavbe na naslovu Vošnjakova 12, v Ljubljani, na parc.
št. 2326, vl. št. 597, k.o. Ajdovščina, last
dolžnice Pesek Zore Ane, Poljanska cesta
20/c, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2006
In 41/2005
Os-307/06
Na podlagi sklepa In 41/2005 z dne
22. 2. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3 v pritličju,
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Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 4.
2006, ob 10.30 v sobi 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 2.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 2006
St 8/2006
Os-3146/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2006
z dne 2. 2. 2006, začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vessta Trade trgovsko,
proizvodno, storitveno podjetje d.o.o.,
Povodnova ulica 10, Ptuj, matična številka 5694612, šifra dejavnosti 51.190, davčna
številka 96108479.
Odslej firma glasi: Vessta Trade trgovsko, proizvodno, storitveno podjetje d.o.o.,
Povodnova ulica 10, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
ulica 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 4.
2006, ob 9. uri v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 2.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 2006

v večstanovanjski hiši Obrtniška 20, Trbovlje, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v
lasti dolžnika Mitja Gračnerja, Obrtniška 20,
Trbovlje, do celote, zarubljeno v korist upnice Občine Trbovlje, zaradi izterjave 31.584
SIT s pp.
In 1999/00127, In 2003/00043 Os-1976/06
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 27. 9. 2002, opr. št.
In 1999/00127, z dne 30. 10. 2002, opr. št.
In 1999/00124, z dne 27. 9. 2002, opr. št.
In 2002/00075 in z dne 28. 5. 2003, opr. št.
In 2003/00043, je bila v korist upnika Javno
komunalno podjetje Žalec d.o.o., ki ga zastopa odv. Stanislava Gerželj iz Žalca, proti
dolžnici Diklič Ignaciji, Čopova 2, Žalec, dne
18. 3. 2004 opravljena zaznamba rubeža
dolžnici do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in v naravi predstavlja stanovanje št. 6, v 1. nadstropju stan.
hiše, ki stoji na parc. št. 541, vl. št. 1126,
k.o. Gotovlje, v skupni izmeri 65,80 m2, na
naslovu Čopova 2, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 1. 2006
In 2004/00064
Os-1977/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 30. 3. 2004, opr. št.
In 2004/00064, je bila v korist upnika Javno
komunalno podjetje Žalec d.o.o., ki ga zastopa odv. Stanislava Gerželj iz Žalca, proti
dolžnici Diklič Ignaciji, Čopova 2, Žalec, dne
7. 9. 2004 opravljena zaznamba rubeža dolžnici do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in v naravi predstavlja

stanovanje št. 6, v 1. nadstropju stan. hiše,
ki stoji na parc. št. 541, vl. št. 1126, k.o. Gotovlje, v skupni izmeri 65,80 m2, na naslovu
Čopova 2, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 1. 2006
In 2005/00123
Os-1978/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 12. 5. 2005, opr. št.
In 2005/00123, je bila v korist upnika Javno
komunalno podjetje Žalec d.o.o., ki ga zastopa odv. Stanislava Gerželj iz Žalca, proti
dolžnici Diklič Ignaciji, Čopova 2, Žalec, dne
22. 11. 2005 opravljena zaznamba rubeža
dolžnici do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in v naravi predstavlja stanovanje št. 6, v 1. nadstropju stan.
hiše, ki stoji na parc. št. 541, vl. št. 1126,
k.o. Gotovlje, v skupni izmeri 65,80 m2, na
naslovu Čopova 2, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 1. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6297/2005
Os-36835/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
30. 11. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Karlovšek Marije, Ul. 11.
maja 8, Radeče, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za stanovanje št. 5, v
II. nadstropju stanovanjske stavbe, Celje,
Savinova ul. 3, v izmeri 33,77 m2, vpisanem
pri vl. št. 2270/6, k.o. Celje, sklenjene dne
19. 5. 1995, med neznanim prodajalcem
in Virtual Tehnologies d.o.o. Radeče, kot
kupcem. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedenih nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Karlovšek Marija, Ulica 11. maja
8, Radeče, do 2/3 in Karlovšek Igor, Ulica
11. maja 8, Radeče, do 1/3.
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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 12. 2005
Dn 2750/2004
Os-38061/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
25. 8. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Strahovnik Andreja, Vojkova ul.
12, Celje, ki ga zastopa Supra-stan d.o.o.,
Adamičeva 1, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve naslednjih zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
GIP Ingrad Celje, kot prodajalcem ter Jezernik Pio in Aleksandrom, kot kupcema,
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– darilne pogodbe z dne 28. 3. 1984,
sklenjene med Jezernik Pio in Aleksandrom,
kot darovalcema ter Jezernik Simonom, kot
obdarjencem in
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Jezernik Simonom, kot prodajalcem ter podjetjem Tink d.o.o., kot kupcem.
Listine se nanašajo na dvosobno stanovanje št. 9, v izmeri 54,47 m2, v II. nadstropju s kletjo št. 9, na naslovu Vojkova 12,
Celje, št. začasnega identifikatorja 1020.E,
ki je vpisano v podvl. št. 2295/21, k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja so listine izgubljene
oziroma uničene.
Vknjižba lastninske pravice na dvosobnem stanovanju št. 9, v izmeri 54,47 m2, v II.
nadstropju, s kletjo št. 9, na naslovu Vojkova
12, Celje, št. začasnega identifikatorja 1020.
E, ki je vpisano v podvl. št. 2295/21, k.o. Celje, se zahteva v korist Strahovnik Andreja,
Vojkova ul. 12, 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 6. 10. 2005
Dn 6427/2004
Os-38063/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
21. 11. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Darje Grimšič Paulič, Kajuhova 11, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 11. 1991, za stanovanje št. 4, v V. nadstropju v stanovanjski
hiši Celje, Kajuhova 11, v izmeri 44,67 m2, z
balkonom v izmeri 2,59 m2 in kletjo v izmeri
3,28 m2, vpisanem pri podvl. št. 1519/24,
k.o. Celje, sklenjene med Ljubljansko banko-Splošno banko d.d. Celje, kot prodajalcem in Cerjak Jankom, Kajuhova 11, Celje,
kot kupcem.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 4, v V. nadstropju, v stanovanjski
hiši Celje, Kajuhova 11, v izmeri 44,67 m2,
z balkonom v izmeri 2,59 m2 in kletjo v
izmeri 3,28 m2, vpisanem pri podvl. št.
1519/24, k.o. Celje, se zahteva v korist
Grimšič Paulič Darje, Kajuhova ulica 11,
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 1. 2006
Dn 5243/2005
Os-38064/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
28. 11. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Center Radeče d.d., Titova
8, Radeče, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dodatka št.

2 k pogodbi o prodaji in nakupu lokala št. 3
z dne 25. 4. 1968 in za poslovni prostor in
pomožni prostor št. 1 v pritličju stan. hiše Titova 8, Radeče, v izmeri 167 m2, vpisanem
pri podvl. št. 744/2, k.o. Radeče in poslovni
prostor ter pomožni prostor št. 2, v pritličju stan. stavbe Titova 8, Radeče, v izmeri
41,70 m2, vpisanem pri podvl. št. 744/3, k.o.
Radeče, sklenjene med GIP Ingrad Celje,
kot prodajalcem in Trgovskim podjetjem Radeče, kot kupcem, dne 1. 10. 1991.
Po izjavi predlagatelja je listina uničena
oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na poslovnem in pomožnem prostoru št. 1, v pritličju stan. hiše Titova 8, Radeče, v izmeri
167 m2, vpisanem pri podvl. št. 744/2, k.o.
Radeče ter poslovnem in pomožnem prostoru št. 2, v pritličju stan. stavbe Titova 8,
Radeče, v izmeri 41,70 m2, vpisanem pri
podvl. št. 744/3, k.o. Radeče, se zahteva v
korist Center Radeče d.d., Titova 8, Radeče, 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 1. 2006
Dn 1883/2005
Os-38065/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
21. 11. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Ocepek Terezije, Titova 10,
Radeče, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 11. 1992, za stanovanje
št. 4, v II. nadstropju v stanovanjski hiši
Radeče, Titova 10, v izmeri 54,40 m2, vpisanem pri podvl. št. 863/5, k.o. Radeče,
sklenjene med Občino Laško, kot prodajalcem in Ocepek Terezijo, Titova 10, Radeče,
kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 4, v II. nadstropju, v stanovanjski hiši
Radeče, Titova 10, v izmeri 54,40 m2, vpisanem pri podvl. št. 863/5 k.o. Radeče, se
zahteva v korist Ocepek Terezije, Titova 10,
Radeče, 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 4. 1. 2006
Dn 7059/2004
Os-36544/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka 1.
Remigija Beliča, Marezige 2 E, Marezige, ki
ga zastopa odv. Jurij Žorž in 2. Adele Marije
Kapel, Kačja ulica 5, Koper, ki jo zastopa
odv. Rok Munih iz Kopra, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 299, stavbišče v izmeri
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40 m2, k.o. Marezige, pri kateri sta predlagatelja Belič Remigij, Marezige 2 E, Marezige
in Adela Marija Kapel, Kačja ulica 5, Koper,
z mero verjetnosti izkazala na nevpisani parceli lastninsko pravico nujnih pravnih prednikov Franca Beliča, roj. 24. 2. 1912, Babiči
23, Marezige in Andreja Beliča, Babiči 197,
Marezige.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 299, k.o. Marezige, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 12. 2005
Dn 8168/2005
Os-1927/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom z dne 3. 1. 2006 uveden postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– prodajne pogodbe z dne 11. 12. 1998,
sklenjene med prodajalkama Angelo Koderman, Miklošičeva ul. 6, Ptuj in Marijo Jambrovič, Čevljarska ul. 8, Ptuj, ter kupcema
Darkom Gorenčičem in Jožico Majcen, oba
Hrastje 1, Limbuš.
Pogodba se nanaša na prodajo nepremičnine, parc. št. 2375, pripisani pri vl. št.
1271, k.o. Ptuj. Pogodba je po izjavi predlagatelja postopka Jožefa Friderika Kopšeta,
Prežihova ul. 21, Ptuj, uničena oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Jožefa Friderika Košeta, Prežihova ul. 21,
Ptuj, 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 na Ptuju
dne 19. 1. 2006
Dn 1930/2005
Os-34840/05
Okrajno sodišče na Vrhniki je po
zemljiškoknjižni sodnici Nadi Jelovšek, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Matjaža Prebila, Horjul 261, Horjul,
zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 5. 12.
2005, odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke, vknjižene na podlagi sklepa o delovanju Okrajnega sodišča na Vrhniki z dne
23. 10. 1954, opr. št. O 477/51-26, v znesku
3.396,84 YUD, s 4% obrestmi od 5. 7. 1951
dalje in varščino 84,92 DIN, pri vl. št. 64, k.o.
Žibrše, na parc. št. 65.S, last Matjaža Prebila, roj. 12. 4. 1963, Horjul 261, Horjul.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva hipotekarne upnike: Štefanijo Fretze, roj. 25. 11.
1930, 13 Vernon St. Commeray NSW, Avstralija, Marijo Glinšek, roj. 19. 3. 1929,
Magallones 2542, Rem-Ercolada, Buenos
Aires, Argentina, Slavka Merlaka, roj. 28. 5.
1926 in Vinka Merlaka, roj. 7. 12. 1924, oziroma zastavnega upnika, ki bi na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v roku treh mesecev od objave tega oklica vloži ugovor proti
izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 12. 2005
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 791/2005
Os-2148/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o. iz Ljubljane,
proti dolžniku Mamula Borisu, Čerinina 7,
Zagreb, Republika Hrvaška, zaradi izterjave
754.780,94 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Mamula Borisu, Čerinina 7, Zagreb, Republika Hrvaška, sedaj neznanega
prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Danico Kostevc, Pod obzidjem 26,
Brežice.
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 Brežicah
dne 26. 1. 2006
P 156/2005
Os-1994/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Stipanovič Vladimira, Marindol št. 16a, Adlešiči, ki ga zastopa
pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti toženi stranki neznanim in neznano
kje živečim članom Selakovič zadruge iz
Marindola št. 6, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 100.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
30. 12. 2005 postavlja začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim
članom Selakovič zadruge iz Marindola št.
6, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska cesta 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano
kje živeče člane Selakovič zadruge iz Marindola št. 6, Adlešiči, vse do takrat, dokler
le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 12. 2005
I 1294/95
Os-2147/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Lilijani Podlesnik, v izvršilni zadevi upnika Oskrbnik Ljubljana, Abramova
10, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomo
Machtig iz Ljubljane, zoperr dolžnika Bajgorić Seada, Janova ul. 7, Ljubljana, zaradi izterjave 1.325 SIT s pp, dne 3. 1.
2006 sklenilo:
dolžniku Bajgorić Seadu, Janova 7, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
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Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem, Trdinova ulica 5, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2006

Oklici dedičem
D 464/2004
Os-10879/05
Škorja Josipina iz Brezovice, je dne 1. 1.
1968 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14/c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 2005
D 133/2005
Os-37060/05
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne
20. 12. 1903 umrlem Mathiasu Stipiču, umrlem v starosti 71 let, nazadnje stanujočem
Planina 10, Podbočje, podaje naslednji
oklic:
zakonite dediče po pokojnem Mathiasu
Stipiču, nazadnje stanujočem Planina 10,
Podbočje, katerih podatkov sodišče nima,
se poziva, da v roku enega leta od objave
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in tega oklica, priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 12. 2005
D 18/2004
Os-2009/06
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Kocbek
Mariji, roj. 8. 9. 1850, nazadnje stanujoči
Spodnji Gasteraj št. 55, ki je umrla 1. 2.
1937.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev,
s tem oklicem pozivamo vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pokojni
Kocbek Mariji, da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Majo Gajzer, strokovno sodelavko pri Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo
zastopala neznane dediče v zapuščinskem
postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 16. 1. 2006

D I D 746/01
Os-2476/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Andreju
Dolinarju, roj. 24. 1. 1900, nazadnje stanujočem Ljubgojna 5, Horjul.
Pokojni je bil samski, starši so že umrli
pred njim. Imel je že pok. sestro Marjano
Kozjek, ki je imela sinova Janeza in Bernarda ter sina Andreja, ki je umrl v Ameriki in je
imel ženo. Poleg žene je zapustil še otroke
Ano Vidmar, Andreva Kozjeka, Petra Kozjeka in Bernardete Kozjek. Sodišču niso
znani naslovi vseh navedenih zakonitih dedičev (znana sta le naslova za Kozjek Bernarda, roj. 23. 8. 1936 in Janeza Kozjeka,
roj. 10. 11. 1932). Sodišču niso znani, kdo
so še živeči in v poštev prihajajoči zakoniti
dediči, zapustnikovi polbratje in polsestre,
niti niso znani njihovi naslovi (živeli naj bi
vsi že leta 1953 v Ameriki).
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse dediče po pokojnem Andreju Dolinarju, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča in tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2006
D 291/2005
Os-2005/06
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu Lopatcu, roj. 3. 12. 1855 in umrlem dne 4. 12.
1940, iz Dobrave pri Škocjanu 4, Škocjan,
izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se zapustnikovi vnuki neznanega imena in priimka ter naslova – potomci zapustnikovih sinov in hčerke Antona
Lopatca, Alojza Lopatca, Franca Lopatca
in Marije Cvelbar ter zapustnikovi pravnuki
neznanega imena in priimka ter naslova
– potomci zapustnikovega vnuka Jožeta
Lopatca, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer,
Juditi Lajkovič Mladkovič, pri Centru za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica
7/b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. 1. 2006
D 415/94
Os-2294/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 415/94 vodi zapuščinski postopek
po pokojni Neži Galun, roj. 10. 1. 1873,
umrli 27. 7. 1938, nazadnje stan. Prvenci
8, Markovci. V zapuščino spadajo nepremičnine, pripisane k vl. št. 68, k.o. Polenci,
do celote.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
neznanega bivališča in druge eventualne
dediče, zlasti Heleno Galun, hčerko Andreja Galuna, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče
eno leto po objavi tega oklica odločilo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 1. 2006
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Oklici pogrešanih
N 30/2005
Os-1974/06
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Štefana Čuka, Pince, Zvoniška ul.
3, v teku postopek za razglasitev za mrtvega Štefana Čuka, roj. 24. 3. 1930, nazadnje
stanujočega Dolga vas 131.
Pogrešanega zastopa skrbnik Marjan
Čuka, roj. 9. 12. 1962, Lendavske Gorice
608.
Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skrbniku ali predlagatelju v roku 3 mesecev po
objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 19. 1. 2006
N 9/2005
Os-2332/06
Pogrešani Melinc Anton Ivan se je rodil v
Trnovem ob Soči dne 4. 5. 1882. Zaradi nesoglasij s starši je v letu 1904, ko je bil star
22 let, odšel v Ameriko in se po tem datumu
ni javljal nikomur. V letih pred drugo svetovno vojno je neki domačin iz Trnovega ob
Soči, ki je prišel iz Amerike domov na obisk,
staršema pogrešanega, Melinc Francu in
Mariji povedal, da je njunega sina srečal na
Aljaski. Takrat je bil še vedno samski in je
priložnostno delal. Od takrat dalje družina o
njem ni imela nobenih vesti več.
Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za poseben primer Nanut Nada, Podmelec 49/a, Most na Soči.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanemu, naj
to sporoči sodišču v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka
razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu
z določili Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 1. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 147/2006
Rg-1970/06
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Eskimo, zastopanje, trgovina
d.o.o., Celje, Gaji 34, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne
16. 1. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenici
Škoflek Cvetki, Groharjeva 5, Celje, ki prevzame 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 18. 1. 2006

Srg 24/2006

Št.
Rg-1963/06

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Millennium Optics, trgovina z
optično opremo, d.o.o., Vojkovo nabrežje 30A, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/5754/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 5. 1. 2006.
Družbenik Marco Cosmacini iz Italije,
Ulica San Felice 16, Trst, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba
nima zaposlenih delavcev 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.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 2006
Srg 199/2006

Rg-1965/06

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Novit, podjetje za proizvodnjo
cementnih izdelkov in trgovina, d.o.o.,
Povir 38, Sežana, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4784/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 19. 1. 2006.
Družbenika Novak Ivan, stanujoč Povir
34, Sežana in Vitez Franc, stanujoč Povir
38, Sežana, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe in urejena vsa razmerja
s tretjimi osebami in delavci ter da prevzemata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku pripade premoženje družbe družbenikoma, vsakemu v sorazmerju z njegovim poslovnim deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2006
Srg 2046/2005

Rg-1966/06

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Impe Adria, trgovina in storitve, d.o.o., Šmarska cesta 5 d, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/7064/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
20. 12. 2005.
Družbenik Marcello Chirenti iz Italije,
Via Lillo 47/B/S, Galatina (LE) izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba nima zaposlenih delavcev 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 obja-
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ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 2006
Srg 15/2006
Rg-1968/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Foto Color d.o.o. Fotografske
storitve in trgovina Koper, Carpacciov
trg 4, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/2810/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenice
z dne 29. 12. 2005.
Družbenica Olgica Milost iz Kopra, Dolga
Reber 13, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih
delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 2006
Srg 2366/2005
Rg-1950/06
Družba Gama Consulting, družba za
svetovalne storitve, d.o.o., s sedežem
Begunje, Begunje na Gorenjskem 83 A,
vpisana na reg. vl. št. št. 1/6958/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Gaberc Matjaž in Gaberc Petra, oba Trg Rivoli
6, Kranj.
Zoper sklep 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 23. 1. 2006
Srg 556/2005
Rg-36832/05
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Mil Rudolf trgovina d.o.o., Cesta prvih borcev 11, Brežice, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
gospodarska družba s firmo: Mil Rudolf
trgovina d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
Brežice, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja Gajić Luka, Trg
Maršala Tita 1, Zagreb – Hrvaška, Krško
dne 24. 11. 2005.
Družbenik izrecno izjavlja, da so poplačane vse obveznosti in urejena vsa razmerja
z delavci ter da prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za vse morebitne obveznosti družbe
družbenik odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe prevzame Gajić
Luka, Trg Maršala Tita 1, Zagreb, Hrvaška.
Zoper sklep ustanovitelja 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 Krškem
dne 22. 12. 2005
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Srg 11776/2005
Rg-31790/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Malison – Mali &
Co, zastopstvo, trgovina in storitve, d.n.o.,
Kamnik, Ul. Toma Brejca 7, objavlja sklep:
družba Malison – Mali & Co, zastopstvo, trgovina in storitve, d.n.o., Kamnik,
Ul. Toma Brejca 7, reg. št. vl. 1/27926/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Mali Marija-Marjeta in
Mali Marjan, oba Ul. Toma Brejca 7, Kamnik,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 14. 11. 2005
Srg 14109/2005
Rg-37348/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe A.K.G., d.o.o.
Medvode, Zbilje 75, ki jo zastopa Erika Braniselj, notarka iz Ljubljane, objavlja sklep:
A.K.G. podjetje za ekonomske, tehnološke in proizvodne storitve, d.o.o.,
Medvode, Zbilje 75, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jelenc Aleksander, Medvode, Zbilje 75, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005
Srg 00227/2006
Rg-1953/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Horvath in ostali
storitve d.n.o., Kvedrova 3, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Horvath in ostali storitve
d.n.o., Kvedrova 3, Ljubljana, reg. št. vl.
1/25364/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Horvath Danijela in Horvath Isabella, obe Kvedrova 3, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
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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 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 20. 1. 2006
Srg 14090/2005
Rg-1959/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Mircom, Raković
& Co., storitve d.n.o., Tržaška 2, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Mircom, Raković & Co., storitve d.n.o., Tržaška 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/35554/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Murgić Senada, Resljeva
ulica 1, Ljubljana in Raković Miran, Volaričeva 28, Postojna, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 20. 1. 2006
Srg 13611/2005
Rg-1960/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe R.A.M.-ING,
družba za inženiring d.o.o., Slovenčeva 95,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba R.A.M.-ING, družba za inženiring d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/08177/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22. 12.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je M-RAM, gradbeni inženiring
in operativa d.o.o. Ljubljana, Slovenčeva 95,
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 20. 1. 2006
Srg 13961/2005
Rg-1971/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-

šče na predlog družbe Galerija M, trgovina
na drobno in posredovanje pri prodaji umetniških del d.o.o., Stari trg 10, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra 12. 1. 2006
objavlja sklep:
družba Galerija M, trgovina na drobno
in posredovanje pri prodaji umetniških
del d.o.o., Stari trg 10, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Maruška Kosovnic Dragonja, Kidričeva 19, Trzin, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
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 12. 1. 2006
Srg 36/2006
Rg-1967/06
Družba Velum, proizvodnja in storitve
d.o.o., Pod klancem 027, 2341 Limbuš,
reg. št. vl. 1/11714/00, katere družbenici sta
Podgorelec Sonja, Pod klancem 027, 2341
Limbuš in Sever Verušić Mirka, Ob sotočju
010, 1000 Ljubljana, po sklepu družbenic
družbe z dne 4. 1. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Podgorelec
Sonja in Sever Verušić Mirka.
Zoper sklep lahko družbenici, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2006
Srg 31/2005
Rg-4073/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Poellitsch & Co., družba za proizvodnjo d.n.o., Novi vrh 11, ki je vpisana
v reg. vložku tega sodišča št. 1/2349/00,
matična številka 1254928, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Poellitsch Elke, Tuerkenstrasse 7, Garching,
Nemčija in Poellitsch Gerda Franza, Tuerkenstrasse 7, Garching, Nemčija, z dne
14. 1. 2005.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Družbenika prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe
in za to obveznost odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Družbenika izjavljata, da družba nima
nobenega premoženja, tako odpade dogovor o delitvi eventualnega preostalega premoženja.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali drugi pristojni organi v roku 15
dni od dneva objave tega sklepa vložijo
ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče po preteku tega roka
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sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 1. 2005
Srg 107/2006
Rg-2151/06
Družba Nemex, Proizvodnja, trženje,
storitve d.o.o., s sedežem 5290 Šempeter pri Gorici, Bratuževa 10, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici s številko
registrskega vložka 1/1245/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenice
družbe z dne 25. 1. 2006.
Ustanoviteljica je Nemec Majda, Bratuževa ulica 3, 5290 Šempter pri Gorici, 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 ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice 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 25. 1. 2006

Misson Marko, Linhartova 64, Ljubljana,
potni list, št. P01095774. gnr‑214154
Murtić Samir, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, potni list, št. P00837035.
gng‑214090
Oblak Tomaž, Ptujska ulica 18, Ljubljana,
potni list, št. P00490730. gns‑214103
Pec Aleš, Dogoška cesta 67, Maribor,
potni list, št. P00605248. gnk‑214011
Petran Maja, Slovenska vas 17, Trebnje,
potni list, št. P00687295. gnz‑214071
Pučko Ivan, Kvedrova 4, Ptuj, potni list,
št. P977073. m‑86
Rodela Vilma, Sv. Anton; Fikoni 2, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00278240.
gnu‑214026
Salkanović Damir, Plač 14, Zgornja
Kungota, potni list, št. P01112409.
gnj‑213937
Stupar Damjan, Liparjeva 2, Mengeš,
potni list, št. P00359933. gnh‑214039
Šućur Željko, Gabernik 77/a, Slovenska
Bistrica, potni list, št. P01030345.
gnj‑214087
Tepić Danijel, Topniška 70, Ljubljana,
potni list, št. P00743954. gnt‑213977
Wilke Vera, Metelkova ulica 7a, Ljubljana,
potni list, št. P00526426. gnd‑214043
Ždralovič Sandra, Ulica Rudija Papeža
30, Kranj, potni list, št. P00962587.
gno‑214132

Osebne izkaznice preklicujejo

Preklici
Potne listine preklicujejo
Abram Andrej, Slavina 41, Postojna,
potni list, št. P00715019. gne‑214042
Bajrić Husaga, Koželjeva ulica 8a,
Ljubljana, potni list, št. P01133406.
gnz‑214046
Bodo Boja, Kidričeva ulčica 6, Žalec,
potni list, št. P00989073. gnw‑214099
Bombač Dušan, Šutna 38, Kamnik, potni
list, št. P00749937. gnx‑214123
Brumec Kovačević Enja, Golčajska
ulica 7, Domžale, potni list, št. P01139332.
gne‑213842
Brumec Kovačević Thor, Golčajska
ulica 7, Domžale, potni list, št. P01139919.
gng‑213840
Čelik Jernej, Polje/d, Bohinjska Bistrica,
potni list, št. P00356891. gnx‑214048
Černec Jure, Pod gozdom cesta VI/23,
Grosuplje, potni list, št. P00967152.
gnf‑214141
Kelbl Mirko, Bohinjska Bela 12, Bohinjska
Bela, potni list, št. P00338641. gnx‑214148
Knežević Mladen, Tržaška 55/a,
Ljubljana, potni list, št. P01162483.
gnl‑214110
Košir Franc, Mavčiče 687a, Mavčiče,
potni list, št. S00001458. gny‑213947
Kovačević Zlatko, Golčajska ulica
7, Domžale, potni list, št. P00881566.
gnd‑213843
Kronaveter Anton, Meljska cesta
5, Maribor, potni list, št. P00550389.
gng‑214015
Matjaž Marija, Letoviška pot 1, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00110408.
gnx‑214023

Andrejčič Anja, Dežmanova ulica 3,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001424205.
gnp‑214056
Anić Darko, Kolodvorska ulica 18,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001333866.
gnp‑214131
Bernik Slavko, Polanškova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000476312.
gnk‑214061
Bijelić Milenko, Pot v Hrastovec 7b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001017083.
gnb‑214045
Breg Anton, Vas 55, Radlje ob Dravi,
osebno
izkaznico,
št.
000091938.
gnc‑214119
Bregar Matjaž, Švabičeva 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001165537.
gnv-214175
Bricelj Aleš, Papirniški trg 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001063008.
gnz‑214021
Brkić Ekrem, Vilharjeva cesta 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001636773.
gny‑214072
Brščić Aleksander, Rožna dolina, cesta
VIII/7a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001872335. gnu‑214076
Brus Roman, Puhova ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000671414.
gng‑214065
Cmok Urška, Goričica 4, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 001257348. gno‑213932
Černec Jure, Pod gozdom cesta VI/23,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001548934.
gnh‑214139
Čurič Natalija, Pri Habakuku 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001709258.
gnj‑214012
Ćehić Hasan, Nanoška ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000419526.
gnj‑214062
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Damij Katja, Šišenska cesta 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000144319.
gnb‑214020
Debenec Tjaša, Ulica Ivana Roba 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044814.
gnw‑214049
Dervarič Sonja, Pušča, Ulica ob kapelici
49, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001818537. gnt‑214102
Dominko Tea, Topniška ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083443.
gnw‑214074
Dragan Mitja, Verdijeva ulica 24, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000844980.
gnv‑214025
Gartnar Ana, Ulica franca Rozmana
Staneta 11, Kranj, osebno izkaznico, št.
000090632. gnr‑214129
Gojković Ljubiša, Cesta Kokrškega
odreda 5, Kranj, osebno izkaznico, št.
000728954. gnk‑213861
Grabar Boštjan, Lokavec 182, Čepovan,
osebno
izkaznico,
št.
001492928.
gnm‑214034
Henzlin Recek Simona, Lipovci 134,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001909413. gno‑214107
Hojnik Petra, Gosposvetska cesta 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001385600.
gnn‑214008
Horvat Eva, Ulica 25. maja 31,
Prestranek,
osebno
izkaznico,
št.
001279571. gnf‑214041
Hvala Marija Veronika, Zapotok 133,
Ig, osebno izkaznico, št. 001607063.
gnz‑213900
Iheh Ivanuš Nadja, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000257684.
gnn‑214108
Jambrovič
Ervin,
Gaberke
303,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 000197556.
gni‑213938
Jamnik Miran, Dol 2, Medvode, osebno
izkaznico, št. 000735002. gnq‑213905
Jenko Igor, Suhadole 42d, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001916853.
gny‑214122
Jeran Alenka, Obrije 5b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001287970.
gne‑214092
Jug Zdenko Vinko, Cafova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000111785.
gni‑214013
Jurečič Igor, Goriška vas pri Škocjanu 2,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 000409120.
gnb‑214120
Kantarević Ferida, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000731507.
gnc‑214019
Karalić Alen, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000764718.
gnu‑214051
Kavs Lea, Čezsoča 106, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001276719. gnk‑214111
Klasinc Franc, Korenska cesta 46,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001209535. gne‑214017
Kobal Anka, Mauherjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001578760.
gnq‑214080
Kobal Jure, Mauherjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001017454.
gnk‑214086
Kobal Martin, Mauherjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001808016.
gnl‑214085
Kocjančič Damir, Litostrojska cesta 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000101195.
gns‑214078
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Kordeš Danijela, Rakovniška ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001901162.
gnr‑214054
Krasniqi Rizah, Grič 9, Bled, osebno
izkaznico, št. AH 00021350 – za tujca.
gnr‑214004
Kremžar Andres Francisco, Rožna dolina,
cesta V/1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001924924. gnr‑214104
Krmavnar Špela, Laze 57/a, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001728221.
gnd‑214068
Kvas Andrej, Tuškova ulica 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000398390.
gnm‑214009
Laimiš Tjaša, Cesta na Loko 22a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001152695.
gno‑214082
Leban Bruna Perina, Podbrdo 49,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 000806270.
gnj‑214112
Lešnik Elena, Visole 60/a, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001401996.
gnh‑214089
Lovenjak Frančiška, Mušenik 6, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000180354.
gne‑214117
Markuš Miroslav, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001148806.
gng‑214094
Medvešek Srečko, Log 34, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001718570.
gnf‑214066
Mežnar Danilo, Kapla 7, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000166897. gnz‑214096
Milošević Jožefa, Prešernova ulica
2, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001649515. gni‑214113
Modic Alojzij, Linhartova cesta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000411221.
gnd‑214018
Moravec Tomaž, Pod Hruševco 19,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000527409.
gnp‑214031
Mrevlje Andi, Vipavski križ 1/c,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001357483. gnn‑214033
Muha Ferdinanda, Slovenska cesta 8,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001385548.
gnr‑214079
Nouri Marziyeh, Žaucerjeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001883010.
gnt‑214052
Novak Jakob, Medvedjek 28, Veliki
Gaber, osebno izkaznico, št. 001607602.
gny‑213872
Obrez Jožica, Gorica pri Slivnici 36,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
001818518. gnr‑213933
Otavnik Asta, Malgajeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001076478.
gnu‑214101
Ozanič Mojca, Šalka vas 31, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001617341.
gnz‑213871
Pajtler Blaženka, Ribiški trg 2, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001500134. gnr‑214029
Paulinič Jelena, Hočko Pohorje 1/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001172747.
gng‑214140
Paulinič Rok, Hočko Pohorje 1/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000870443.
gnh‑214143
Perša Leon, Dobrovnik 73, Dobrovnik –
Dobronak, osebno izkaznico, št. 000965483.
gnz‑214121
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Petrovič Zoran, Kamniška graba 52,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 001352918.
gnh‑214014
Pezdir Marinka, Mače 29, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001620358. gns‑214128
Polovič Nuška, Bukošek 58, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000292405.
gnx‑214073
Polovič
Valentina,
Bukošek
58,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000822938.
gnv‑214075
Polovič Viljem, Bukošek 58, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000510298.
gnt‑214077
Pongrac Josip, Vanganel 3/a, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001588938. gnt‑214027
Potočnik Sašo, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000989208.
gnh‑214064
Prašnikar Črtomir, Dunajska cesta 319a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000688776.
gnb‑214095
Prelec Vida, Ulica 28. maja 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000397674.
gnn‑214083
Prestor Branislava, Plešičeva ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001765260.
gnq‑214105
Prevolšek Helena, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000740420.
gnf‑214016
Rakar Milka, Gasilska ulica 5/a,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001700717.
gnk‑214136
Rihtarič Aleš, Skolibrova ulica 4,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000825436.
gns‑213903
Robič Alen, Valvasorjeva ulica 52,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001067261.
gnl‑214010
Rohtek Volodja, Orehovo 48, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000387506.
gnd‑213868
Rotar Gregor, Uršičev štradon 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000375883.
gny‑214097
Rupnik Antonija, Drenikova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001833589.
gnv‑214050
Schweiger Ana, Brodarjev trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000453784.
gnq‑214055
Stanko Bernardka, Gruča 4, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
000288817.
gnc‑213869
Stare Ivana, Škrljevo 17, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
000082120.
gnx‑213873
Stopinšek
Ando,
Jurklošter
18,
Jurklošter, osebno izkaznico, št. 000326200.
gnp‑213906
Strnad Anica, Ulica Koroškega bataljona
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000987854. gnp‑214106
Strniša Valerija, Brunšvik 65, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001945740.
gnd‑214093
Strniša Vanja, Tenetiše 85, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001318088. gnu‑214126
Suhadolc Urška, Ulica Emila Adamiča 43,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001283141.
gnf‑214091
Suljić Alma, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000455339.
gni‑214088
Šandor Marjeta, Rakuševa ulica 11,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000638019.
gno‑214007

Šibanc Bogomil, Dobrna 32, Dobrna,
osebno
izkaznico,
št.
000606195.
gno‑214057
Škarja Dejan, Martinja vas pri Mokronogu
30a, Mokronog, osebno izkaznico, št.
000370840. gnw‑213874
Šutić Nikola, Ziherlova ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001254410.
gnx‑214098
Testen Janez, Porentova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000774666.
gnl‑214060
Tomšič Romana, Drejčetova pot 25, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001138448.
gnd‑214118
Ulčnik Janez, Stranska pot 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001776031.
gnv‑214100
Uli Radka, Vožarski pot 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000545447.
gnb‑214070
Vivoda Ana, Osp 81, Koper – Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
001378485.
gnq‑214030
Volovšek Peter, Radmirje 109, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001768478.
gnw‑214124
Zalar Erna, Hrašče 40/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000746053.
gnc‑214044
Zavašnik Mojca, Majaronova ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001344478.
gns‑214053
Zupančič Bernarda, Ulica Jana Husa 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001912648.
gnm‑214059
Zupančič Elliot, Pot pomorščakov 16/d,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001487398. gnw‑214024

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Anić Darko, Kolodvorska ulica 18,
Ribnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH, reg. št. 5112, izdala UE Ribnica.
gnu‑214130
Berič Davorin, Zgornja Ročica 4, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002158070, izdala UE Lenart.
gnf‑214116
Birsa Jaka, Ižanska cesta 60, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001613764, reg. št. 257107, izdala UE
Ljubljana. gne‑213942
Bogataj Vida, Opekarska cesta 51a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001946566, reg. št. 126821, izdala UE
Ljubljana. gng‑213965
Brkić Ekrem, Vilharjeva cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE D1 D G H, št. S001800593, reg. št.
140962, izdala UE Ljubljana. gnc‑213944
Brus Roman, Puhova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001716270, reg. št. 91709, izdala UE
Ljubljana. gnd‑213943
Cajnko Javornik Vitomira, Cesta v Rožno
dolino 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002098180, reg. št. 12079, izdala
UE Ljubljana. gnp‑213956
Cestnik Zdenka, Mala Slevica 52, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000392561, reg. št. 97597, izdala UE
Ljubljana. gnr‑213954
Černec Jure, Pod gozdom cesta VI/23,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S2012657, reg. št. 16053, izdala UE
Grosuplje. gne‑214142
Čoko Aljoša, Rožna dolina, cesta II/11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE F G H, št. S001587093, reg. št. 96302,
izdala UE Ljubljana. gnw‑213949
Doberšek Julijana, Planina pri Sevnici
72, Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S002065742, reg. št. 2605,
izdala UE Šentjur pri Celju. gni‑214138
Efremov Vlatko, Podlipa 71a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1597553, reg. št. 16588, izdala UE
Vrhnika. gnt‑213927
Fojan – Zanutto Lara, Ulica G. Levičnika
30, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 60649, izdala UE Koper.
gno‑213982
Fujan Stanislav, Polje pri Vodicah 3,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S000245286, izdala UE Ljubljana.
gnb‑213920
Gačnik Eva, Vuhred 170, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1179886,
reg. št. 10349, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnv‑213875
Gregorec Edi, Nasova 5, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S000937909,
reg. št. 4562, izdala UE Gornja Radgona.
gnw‑213924
Grm Mitja, Selo 31, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 002190376,
reg. št. 13019, izdala UE Trebnje.
gnc‑213844
Hajdin Milan, Vodnikova cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000217537, reg. št. 122337, izdala UE
Ljubljana. gnj‑213962
Halič Boštjan, Ciringa 16, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000879933, izdala UE Pesnica.
gnk‑213936
Hlaste Tadej, Tepanje 66a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1538537, reg. št. 150006, izdala UE
Slovenske Konjice. gns‑213878
Horozović Klaudio, Cesta Borisa Kidriča
26, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001424071, reg. št. 22384, izdala UE
Jesenice. gnp‑213931
Horvat Eva, Ulica 25. maja 31,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1685008, reg. št. 9646, izdala UE
Postojna. gng‑214040
Horvat Uroš, Poklukarjeva ulica 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000247066, reg. št. 102801, izdala UE
Ljubljana. gnk‑213961
Hull Veronika, Večeslavci 26, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001837474, izdala UE Murska Sobota.
gnd‑213918
Iheh Ivanuš Nadja, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001549786, reg. št. 247201, izdala UE
Ljubljana. gnm‑214109
Janša Tomaž, Strossmayerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001866327, reg. št. 193861, izdala UE
Ljubljana. gnh‑213964
Jenko Igor, Suhadole 42/d, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002227765, reg. št. 27111, izdala UE
Kamnik. gno‑214032
Jurković Gorazd, Prešernova cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001488953, reg. št. 241264, izdala UE
Ljubljana. gnx‑213948

Juvan Igor, Zgornja Bela 1/a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S33369,
reg. št. 289, izdala UE Kranj. gnm‑213888
Kavčič Horvat Danijela, Željne 15a,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1479095, reg. št. 13659, izdala UE
Kočevje. gnl‑214135
Kirbiš Matej, Log 25, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1105177, izdala
UE Hrastnik. gnq‑213855
Kobal Anka, Maurerjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001864975, reg. št. 194815, izdala UE
Ljubljana. gnb‑213945
Kocjančič Marko, Lopar 5, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 29399,
izdala UE Koper. gnu‑213851
Kordeš Danijela, Rakovniška ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002230814, reg. št. 261292, izdala UE
Ljubljana. gnx‑213973
Korže Katja, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001616972, reg. št. 236527, izdala UE
Ljubljana. gng‑213940
Kos Sebastijan, Lupinica 14, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002040031, reg. št. 10196, izdala UE
Litija. gnb‑213870
Kralj Jožef, Pavlovci 27, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFH, št. S1591724, reg.
št. 5862, izdala UE Ormož. gnp‑214006
Kravos Dušan, Ulica padlih borcev 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000567683, reg. št. 44370, izdala UE
Ljubljana. gno‑213957
Kremzar Andres Francisco, Rožna dolina,
cesta V/1, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002094645, reg. št. 270158,
izdala UE Ljubljana. gnu‑213951
Krmavnar Špela, Laze 57/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1845264, izdala UE Logatec. gnc‑214069
Kukec Luka, Kambičev trg 2, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001081245, reg. št. 17146, izdala UE
Ljubljana. gnv‑213950
Laimiš Tjaša, Cesta na Loko 22a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001488423, reg. št. 244233, izdala UE
Ljubljana. gnf‑213941
Lesjak Aleksandra Dida, Reboljeva ulica
7, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2148527, reg. št. 16386, izdala UE
Domžale. gnm‑214084
Ličar Močnik Teja, Gorje 5/a, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2201854, izdala UE Idrija. gnm‑214134
Litrop Jernej, Žižki 90, Črenšovci, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S001804061, izdala
UE Lendava. gnq‑213930
Lončar Saša, Na Tratah 15a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1841093,
izdala UE Ptuj. gnp‑213981
Malačič Gorazd, Scopoljeva ulica 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001990715, reg. št. 196500, izdala UE
Ljubljana. gnq‑213955
Mamuti Haljim, Cesta 1. maja 61,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497761, reg. št. 54414, izdala UE Kranj.
gnz‑213996
Markuš Miroslav, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001418614, reg. št. 148171, izdala UE
Ljubljana. gne‑213946
Mežan Valerija, Grajska 48, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1879031, reg. št. 16801. gnn‑213983

Št.

13 / 10. 2. 2006 /

Stran

1041

Mikulan Mateja, Parmova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2112861, reg. št. 272039,
izdala UE Ljubljana. gny‑213976
Močnik Tanja, Ljubljanska cesta 13/
d, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2142622, reg. št. 208117, izdala UE
Ljubljana. gnp‑214081
Mugerli Eugen, Ulica Ljuba Šerceja 17,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21349, izdala UE Nova Gorica.
gnq‑213980
Naglič Matjaž, Kolesarska popt 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 567763, reg. št. 120690, izdala UE
Ljubljana. gnt‑214152
Petrišič Marjan, Cesta 24. junija 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003016844, reg. št. 277639, izdala UE
Ljubljana. gni‑213963
Plohl Maja, Prežihova ulica 10,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001445649, reg. št. 16164, izdala UE
Brežice. gnm‑213959
Podakar Marko, Senično 2, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000335783, reg. št. 7912, izdala UE Tržič.
gnl‑213935
Polovič Nuška, Bukošek 58, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S3014695, reg. št. 17097, izdala UE
Brežice. gnv‑214125
Prašnikar Črtomir, Dunajska cesta 319a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001366206, reg. št. 234148, izdala UE
Ljubljana. gnf‑213966
Prelec Vida, ulica 28. maja 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001819832, reg. št. 125004, izdala UE
Ljubljana. gnh‑213939
Purg Marko, Preša 27b, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S2130712,
izdala UE Ptuj. gni‑213838
Rebernik Ferdo, Sv. Primož nad Muto 52,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1356289, reg. št. 3026, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnu‑213876
Slapšak Matej, Telče 5/a, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
2202713, reg. št. 13099, izdala UE Sevnica.
gnn‑214058
Strgar Stanislav, Rožičeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001065866, reg. št. 44872, izdala UE
Ljubljana. gnn‑213958
Svetina Monika, Gradišče 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002091779, reg. št. 156246, izdala UE
Ljubljana. gne‑213967
Šeme Špela, Podbrezje 227, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643179, reg. št. 37617, izdala UE Kranj.
gny‑214147
Šircelj Mojca, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001260043, izdala UE Škofja Loka.
gnm‑213934
Šmid Oskar, Dajnkova ulica 4, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001201945, reg. št. 8054, izdala UE
Gornja Radgona. gnv‑213925
Šparemblek Gehard, Pahorjeva ulica 25,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 44644, izdala UE Koper.
gnx‑213848
Štelcar Edvard, Kraljevci 29, Gornja
Radgona,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1288762, reg.
št. 8247, izdala UE Gornja Radgona.
gnj‑214137
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Štembergar Jožere, Vrbovo 62, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1952085, izdala UE Ilirska Bistrica.
gng‑214115
Taškar Mateja, Cesta zmage 19, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1467666, reg. št. 11765, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnl‑214035
Teršek Jožef, Veliko Širje 65, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
9778, izdala UE Laško. gnt‑213952
Tkalčec Milan, Kicar 48a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S682294, izdala
UE Ptuj. gnt‑213877
Turnšek Leopold, Drensko rebro 26,
Lesično, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 116346, reg. št. 3871, izdala UE
Slovenska Bistrica. m‑79
Urekar Robert, Sela pri Dobovi 101,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1953285, reg. št. 12035,
izdala UE Brežice. gnt‑214127
Vidic Nina, Polica 1, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1292357, reg. št.
20474, izdala UE Grosuplje. gnc‑214144
Vinko Bogdan, Podlehnik 41, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S222931,
izdala UE Ptuj. gni‑213846
Volarič Marjana, Bohorska ulica 27,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1875739, reg. št. 9525, izdala UE
Sevnica. gnh‑214114
Wollrab Mark, Zg. Rute 104, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1336613, reg. št. 18503, izdala UE
Jesenice. gnb‑214145
Zobec Daniel, Dane 8, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. A B BE C CE F G H, reg. št.
166, izdala UE Ribnica. gnn‑214133

Zavarovalne police preklicujejo
Balaj Ramo, Ob gozdu 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101857065, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m‑111
Cvelbar Zofka, Šmarje 37, Šentjernej,
zavarovalno
polico,
št.
4030208.
gnk‑214161
Čigon Matin, Vojkova 13, Postojna,
zavarovalno polico, št. 40 270109, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gny‑213997
Ćigon Mitja, Vojkova 13, Postojna,
zavarovalno polico, št. 40 334417, izdala
zavarovalnica TIlia d.d. gnd‑213993
Durjava Ivo, Hrastovlje 87, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 00101839519, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp‑214156
Kristl Karel, Maribor, Maribor, zavarovalno
polico, št. 295059, izdala zavarovalnica
Tilia. m‑91
Levstek David Torsten, Prigorica 111,
Dolenja vas, zavarovalno polico, št. 16328
Pokokjninske družbe d.d. Moja naložba
Maribor. gnq‑214155
Mehmedović Sabina, Gegova ulica
5, Maribor, zavarovalno polico, št. AO
00101909614,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. m‑113
Oman Jure, Škofjeloška cesta 74, Kranj,
zavarovalno polico, št. 316795, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc‑213994
Pavlovec Jurij, Rezijanska 19, Maribor,
zavarovalno polico, št. 754898, izdala
zavarovalnica Slovenica. m‑102
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Pečelin Justina, Cerklje ob Krki 32,
Cerklje ob Krki, zavarovalno polico, št.
292782, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnt‑214002
Regina Nino, Stopiče 38, Stopiče,
zavarovalno polico, št. 297916, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb‑213995
Subotič Dragica, Šolska cesta 17,
Brestanica,
zavarovalno
polico,
št.
00101790743. gnt‑213852
Širca Erika, Studeno 20, Postojna,
zavarovalno polico, št. 40 270135, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnh‑213989
Torbica Maja, Srednje Gameljne 36/a,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico, št.
832026, izdala zavarovalnica Slovenica.
gny‑213847
Valenčič Aleksander, Zalog 19, Postojna,
zavarovalno polico, št. 40 227593, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne‑213992
Vidergar Niko, Jenkova 18, Postojna,
zavarovalno polico, št. 40 334453, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk‑213990
Vinko Barbara, Ob ribniku 5, Kamnica,
zavarovalno polico, št. 273979, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑90
Zajc Ciril, Šmarješke Toplice 121a,
Šmarješke Toplice, zavarovalno polico, št.
1040549, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnl‑213985
Žašler Franc, Šomat 15, Zgornja Velka,
zavarovalno polico, št. 101775851, izdala
zavarovalnica Slovenica. m‑100
Žlahtič Jože, Zg. Duplek 10/b, Spodnji
Duplek, zavarovalno polico, št. 800560,
izdala zavarovalnica Slovenica. m‑104

Spričevala preklicujejo
Ačko Simona, U. Frana Kovačiča 15,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole pedagoške in kulturne
usmeritve, izdano leta 1984. m‑97
Agrež Martina, Zdole 21b, Kozje,
spričevalo o poklicni maturi Gimnazije
Center Celje, vzgojitelj predšolskih otrok,
izdano leta 2004. gni‑213988
Bračič Petra, Razgor pri Žabjaku 24,
Laporje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 2003 in
2004. m‑112
Černič
Mateja,
Podlipoglav
1/A,
Ljubljana-Dobrunje, indeks, št. 21017411,
izdala FDV v Ljubljani. gni‑214038
Dankov Darko, Cesta 1. maja 1,
Jesenice, spričevalo o končani OŠ Tone
Čufar Jesenice. gns‑214003
Drakulič Slobodan, Perudina 1, Vinica,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Grm
novo mesto. gnw‑213999
Hren Danica, Gimnazijska 15, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1976.
gnv‑214000
Hudin Josip, Smetanova 35, Maribor,
diplomo Grdabene srednje šole Borisa
Kraigherja Maribor, izdana leta 1985. m‑94
Jerič Romana, Poženik 37, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje biotehniške šole Kranj, program
vrtnar-cvetličar. gnv‑213850
Juretič Andrej, Žorgova ulica 84,
Ljubljana, spričevalo 1.letnika in obvestilo o
uspehu 2. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 1981 in
1982. gnw‑214149

Kajbič Renato, Dupleška cesta 317/d,
Maribor, diplomo SKSMŠ v Mariboru, izdana
leta 1985. m‑92
Knez Roman, Makute 2, Uršna sela,
diplomo Šole z avoznike motornih vozil
v Novem mestu, izdana leta 1988.
gnv‑214150
Kočar Dejan, Cesta Kozjanskega odreda
6, Štore, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje
– kuhar, izdano leta 2003. m‑115
Krajnc Danilo, Košaki 10, Maribor,
spričevalo o končani OŠ na Delavski univerzi
v Mariboru, izdano leta 1972. m‑87
Kralj Urban, Malečnik 154, Malečnik,
spričevalo poklicne mature Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 2003.
m‑117
Kunc Darja, Rudarjevo 5, Črna na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole, izdano leta 1988.
gnf‑213841
Kuzmič Dejan, Nuskova 17, Rogašovci,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Radenci, izdano leta 2000. gnh‑213839
Kvar Igor, Senešci 31, Velika Nedelja,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 1992.
m‑119
Lindič Metka, Trubarjeva cesta 49,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Luis
Adamič, podružnica Šmarje Sap, izdano
leta 1985, izdano na ime Kovačič Metka.
gnr‑213979
Marentič Dejan, Spodnja Kašča 2, Semič,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 2 do 4. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 1990, 1991.1992. gnz‑213971
Marksl Stanka, Goriška ulica 8, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 2001 in 2002.
m‑107
Mršić Sandra, Belokranjska ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gni‑214063
Mulec Nena, Streliška 71/a, Maribor,
spričevalo od 1 do 8. razreda OŠ Ludbik
Pliberšek Maribor, izdano leta 1988 do
1996. m‑98
Pečovnik Stanislava, Frajhajm 13,
Šmartno na Pohorju, spričevalo o zaključnem
izpitu Kmetijsko gosp. šole v Svečini, izdano
leta 1991. m‑99
Peklenk Anže, Stranska vas 17/b,
Dobrova, obvestilo o uspehu 4. letnika
SGGEŠ v Ljubljani, izdano leta 2005.
gns‑213978
Perčič Andreja, Mlaška 9/a, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1991, izdano na ime Cvetan Andreja.
gnn‑214037
Peršolja Marko, Kalistrova ulica 15,
Pobegi, indeks, št. 93548181, izdal FERI
Maribor. m‑84
Pirš Ciril, Vrhole pri Slovenskih Konjicah
4, Zgornja Ložnica, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Gostinske šole
Maribor – smer natakar, izdano leta 1982.
m‑121
Plešec Boštjan, Medno 537b, LjubljanaŠentvid, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnn‑213883
Ploč Tadeja, Hlapje 30, Jakobski Dol,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2004. m‑85
Povše Darja, Ljuben 51, Uršna sela,
indeks, št. 71040535, izdala Biotehniška
fakulteta v Ljubljani. gno‑214157
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Radivojević Višnja, Gubčeva 16,
Brežice, maturitetno spričevalo Strokovne
ion poklicne šole Celje, izdano leta 2004.
gnn‑214158
Rezelj Nada, Dolenja Pirošica 6, Cerklje
ob Krki, indeks, št. 11140120628, Višja
strokovna šola Brežice. gnq‑214005
Sardot Boris, Frenkova cesta 1B, Pobegi,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Koper, trgovski poslovdja.
gnw‑213849
Simonič Boris, Log 84, Bistrica ob Dravi,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Maribor, izdano leta 1980.
m‑109
Simonič Boštjan, Lutverci 55, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor – slikopleskar, izdano
leta 1998. m‑110
Sladnjak Zlatko, Podgorci 64, Podgorci,
spričevalo Pedagoške gimnazije, izdano
leta 1983 in 1984. gnm‑214159
Stanisavljević Matej, Petkova ulica
3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Narodnega heroja Maksa Pečarja, izdano
leta 2004. gns‑214153
Steinacher Urška, Gmajna 6, Oplotnica,
indeks, št. 11100090274, izdala Višja
strokovna šola. m‑89
Šemrl Franc, Lancovo 2/b, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega
šolskega centra v Ljubljani – hotelska šola,
izdano leta 1976. gnk‑214036
Štor Nina, Lavričeva 54, Ajdovščina,
indeks, št. 01005089, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnw‑213974
Tegelj Janez, Planina 98, Planina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gozdarsko lesarske šole Postojna, izdano
leta 2001. gnu‑214151
Toš Bojan, Čagona 64, Cerkvenjak,
diplomo SKSMŠ v Mariboru, izdano leta
1988. m‑95
Trančar Renato, Jerebova ulica 6, Litija,
spričevalo 4. letnika Kadetske šole za
miličnike, izdano leta 1992. gns‑213953
Vodan Karmen, Vurberk 128, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole Maribor, izdano leta
1988. m‑88
Ždralić Midhat, Cazin, Ćehići, BIH,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Ivan Kavčič Ljubljana, program
zidar, mat. št. 122347, izdano leta 1979.
gnp‑213856

Ostale listine preklicujejo
Belingar Grega, Grgar 71c, Grgar, vozno
karto, št. 0503157, izdal Avrigo Nova Gorica
d.d. gnx‑213998

Bitenc Tomaž, Jelovška ulica 5,
Radovljica, študentsko izkaznico, št.
41046330, Fakulteta za organizacijske
vede. gny‑213972
Brence Vojko, Prvomajski trg 17,
Poljčane, delovno knjižico, reg. št. 14430,
ser. št. 285618. m‑118
Brumec Berti, Zupančičeva 17, Maribor,
delovno knjižico, št. 6800. m‑116
Cussigh Damijan, Radičeviča 8, Maribor,
potrdilo o opravljenem izpitu za prevoz
nevarnih snovi – ADR, izdano leta 2004.
m‑114
Čemas Edvard, Gradac 35, Gradac,
orožni list, št. OL 0013091, izdala UE
Metlika. gnj‑213862
Čuš Barbara, Koželjskega ulica 5,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 93611214,
izdala Fakulteta za strojništvo. m‑96
Dobrecović Srečko, Kajuhova 42,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41990387, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnb‑213970
Doknić Vesna, Šmartinska cesta
15, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št.
18050229,
Filozofska
fakulteta.
gny‑214022
Finžgar Franc, Linhartov trg 15,
Radovljica, delovno knjižico. gnj‑214162
Gospeti Rajko, Ježa 8, Litija, delovno
knjižico. gnr‑213854
GRUPA TRANSPORT d.o.o., METAVA
40A, 2229 MALEČNIK, delovske univerzalne
dovolilnice št. BY 1204762 in BY 1205708.
gnb‑213845
Hasanagić Amir, Cahova 14, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gnm‑213984
Hundičec Aleš, Holcerjeva 39, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico, št.
8015. m‑101
Jagrič Sara, Ulica Anke Salmičeve 72/a,
Krško, študentsko izkaznico, št. 71000505,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnl‑213889
Jelerčič Gojmir, Merljaki 68, Renče,
delovno knjižico. gno‑213857
Juvan Miha, Zadobrovška cesta 34,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski
center Ljubljana. gnv‑213975
Kogovšek Gašper, Ulica 7. avgusta 7,
Dob, vozno karto, št. 530210, izdal Kambus. gnn‑213858
Kolenac Roman, Kandijska cesta 36,
Novo mesto, delovno knjižico. gnj‑213987
Lesjak Barbara, Miklošičeva ulica 1/
d, Domžale, vozno karto, št. 580038.
gns‑214028
Malešič France, Ulica Pohorskega
bataljona 111/b, Ljubljana, izkaznico vojnega
veterana, št. 8373, izdala UE Ljubljana.
gnl‑213960
Marčič Virginia, Levarska 4, Zgornja
Polskava, vozno karto, št. 6105, izdal Certus
Maribor. m‑103
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Matanović Damjan, Titova 47, Jesenice,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdal Osnovno zdravstvo Gorenjske 29. 11.
2005. gnu‑214001
Mikeln Minka, Župančičeva 28, Piran –
Pirano, študentsko izkaznico, št. 18020797,
izdala FF v Ljubljani. gnz‑214146
Mlasko Svetlana, Zg. Ščavnica 55,
Sv.Ana v Slov.goricah, delovno knjižico, reg.
št. 11698, ser. št. 0114408. m‑108
Okovič Franko, Kešetovo 7, Trbovlje,
delovno knjižico. gnf‑213991
Pernek Mitja, Na Dobravi 36, Miklavž na
Dravskem polju, vozno karto, št. 6358, izdal
Certus Maribor. m‑120
Petek Vlado, Vojašniška 6, Maribor,
delovno knjižico, št. 16590. m‑122
Petruševski Kosta, Cesta XIV divizije 4,
Maribor, delovno knjižico. m‑93
Pintarič – Borštnar Avrelija, Resa 9,
Straža, delovno knjižico izdano na Pintarič
Avrelija. gnk‑213986
Rajh Gorazd, Marxova 16, Maribor,
delovno knjižico, št. 14052. m‑81
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Lekan Rajka, zap. št. 916,
izdano dne 2. 4. 2002. Ob-2765/06
Sagadin Boštjan, Engelsova 48, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 611853226, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m‑105
Schafhalter Markus, Jocova 68, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 20963. m‑83
Simeunčević Dragan, Videm 13, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnx‑213923
Sopolšek Gregor, Kardeljev trg 2,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 93536502,
izdala Fakulteta za strojništvo. m‑82
Stanko Vasja, Ljubljanska 107, ŠmarjeSAP, vpisni list za čoln, št. 01-03-964/12002 za čoln Gum. čoln Jamaha 380 z
reg. oznako IZ 2201 in motorjem Johnson
04689649. gnh‑213914
Svetina Matjaž, Ribenska 30, Bled,
delovno knjižico. gnl‑214160
Švencbir Marko, Kašova ulica 12/a,
Vojnik, študentsko izkaznico, št. 41040117,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng‑213890
Terbos Nastasja Andreja, Bezina 61,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št.
18051248,
Filozofska
fakulteta.
gnd‑213968
Unterlehner Ludvik Leon, Sp. Nova vas
24, Slovenska Bistrica, delovno knjižico.
m‑80
Uranič Damjan, Strahinj 123, Naklo,
študentsko izkaznico, št. 26106067,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gne‑214067
Vajs Neli, Marjeta na Dravskem polju 80,
Marjeta na Dravskem polju, vozno karto, št.
1354. m‑106
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