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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Št. 99
Ob-3827/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktne točke: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, SI
– 1430, Slovenija, kontaktna oseba: Tomaž
Sihur, tel. +386/3/565-43-50, e-pošta: tomaz.sihur@hrastnik.si, faks +386/3/564-40-41,
internetni naslov: www.hrastnik.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: regionalni ali lokalni organ, Javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: čistilne naprave in kanalizacijska infrastruktura Porečja osrednje Save – čistilna
naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Hrastnik.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrastnik,
Slovenija.
Šifra NUTS: E038.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
izvajalec bo izvedel naslednje naloge: izdelava Projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, Projektov za izvedbo, Projektov izvedenih del, pridobitev gradbenih
dovoljenj, pridobitev uporabnih dovoljenj, izgradnja kanalizacijskega sistema
v skupni dolžini 13,5 km s 3 zadrževalnimi bazeni in 2 črpališčema ter čistilne naprave s kapaciteto 11.000 PE, poskusno
obratovanje in predaja objektov.
Če so znani, ocenjeni stroški gradnje
brez DDV: 1.217,555.800 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00-6, 45.25.21.00-9, glavni besednjak, dodatni predmeti: 74.23.20.00-4,
45.23.24.10-9, 45.25.21.30-8.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: 42 mesecev od
oddaje naročila.

17. 2. 2006

II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1.) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni
po prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da, projekt se sofinancira iz sredstev
Kohezijskega sklada.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru: ustrezne državne internetne
strani, kje je mogoče dobiti informacije.
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 2. 2006.
Občina Hrastnik
Št. 27/2006
Ob-3843/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, SI-1420 Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v
roke: Jože Medved, tel. +386/3/563-48-00,
e-pošta: joze.medved@trbovlje.si, faks
+386/3/562-79-86, internetni naslov naročnika: www.trbovlje.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: čistilne naprave in kanalizacijska infrastruktura porečja osrednje Save – čistilna
naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Trbovlje.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Trbovlje,
Slovenija.
Šifra NUTS: E038.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
izvajalec bo izvedel naslednje naloge: izdelava Projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, Projektov za izvedbo, Projektov izvedenih del, pridobitev gradbenih
dovoljenj, pridobitev uporabnih dovoljenj, izgradnja kanalizacijskega sistema
v skupni dolžini 5,3 km z 12 zadrževalnimi bazeni ter čistilne naprave s kapaciteto 19.000 PE, poskusno obratovanje in
predaja objektov.
Če so znani, ocenjeni stroški gradnje
brez DDV: 1.269,073.600 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
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II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00-6, 45.25.21.00-9; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74.23.20.00-4,
45.23.24.10-9, 45.25.21.30-8.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: trajanje v mesecih: 42 (od oddaje naročila).
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Projekt se sofinancira iz sredstev
Kohezijskega sklada.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
– davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm;
– okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/;
– zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 2. 2006.
Občina Trbovlje
Ob-3902/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Občina Ribnica, kontaktni osebi: Dunja Bubanj, Tatjana Dečman-Žagar, Kotnikova 5,
Gorenjska c. 3, 1000 Ljubljana, Ribnica, Slovenija, tel. 01/369-75-36, faks 01/369-75-64,
elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si, tatjana.decman-zagar@ribnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter zunanje ureditve
pri gradnji bivalnih enot VDC Ribnica.
II.2) Kraj izvedbe: Ribnica na Dolenjskem.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških, instalacijskih del
ter zunanje ureditve pri gradnji bivalnih
enot VDC Ribnica.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 390,000.000 SIT in 400,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 10. 3. 2006,
– gradnje 15. 5. 2006.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Javni razpisi
Blago
Ob-3704/06
Sprememba rokov
V javnem naročilu »Dobava posipnih
materialov za potrebe zimske službe«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 95-96
z dne 28. 10. 2005, Ob-28794/05 in po
pravki pod številko objave Ob-37472/05
ter Ob-1686/06, se spremenijo roki, in sicer
tako, da pravilno glasijo:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 2. 2006 do 14. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 15. 2. 2006 ob 14.30; DARS, d.d.,
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, kletna sejna soba.
DARS, d.d.
Št. 9/06

Ob-4050/06

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani podaljšuje rok razpisa za
usposobljenost ponudnika in garancijsko
vzdrževanje standardne in specifične raziskovalno računalniške opreme, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 20. 1.
2006, Ob-834/06.
Spreminjamo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 2. 2006 do 11.
ure; na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
prijav: 22. 2. 2006 ob 12. uri; na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana,
v Mali sejni sobi, I. nadstropje.
UL Fakulteta za matematiko in fiziko
Ob-3442/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Horvat, Slomškov Trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava polietilenske folije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene količine: polietilenska folija 50.000 kg.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil bančno garancijo za dobro izvedbo posla
(v višini 10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, da bo reklamacije
naročnika reševal v roku 8 dni,
– izjava ponudnika o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 23. 5.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne
dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 3. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete

po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 23. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 200-1/06-4
Ob-3443/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm. – vodja lekarne (05/330-16-80);
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon. (05/330-15-50); za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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 “zdravila”.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opis predmeta JN “zdravila” – specifikacija
artiklov je priloga razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna).
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: predmet pogodbe je dobava blaga »zdravila “ za obdobje od 1. 4. 2006 do
sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z izbranimi ponudniki v
postopku, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar najdalj do 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
– garancija za resnost ponudbe: 3 bianco
menice z menično izjavo in pooblastilom za
unovčenje v višini 10% vrednosti ponudbe. Če
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je skupna vrednost ponudbenega predračuna
za tekoče obdobje enaka ali večja od 30 mio
SIT mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti
ponudbe. Finančno zavarovanje mora veljati
za čas veljavnosti ponudbe plus en dan;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija (nepreklicna, brezpogojna, unovčljivo na prvi poziv)
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti z veljavnostjo 1 dan več od določenega
obdobja trajanja pogodbe. V primeru sklenitve pogodbe s pogodbeno vrednostjo pod
500.000 SIT izbrani ponudnik kot finančno
zavarovanje lahko predloži bianco menico v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60dnevni plačilni rok za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve računa
s strani naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju/ B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in
kadrov:
Navedeno v Navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in lastna izjava kot sledi: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z našim poslovanjem in nam ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo o kakovosti (OBR-I/1);
– izjavo o dostavi vzorcev artiklov (OBRI/2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih
(OBR-I/3);
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(OBR-I/4).
Naročnik ne postavlja časovne omejitve
starosti dokumentov in dokazil v ponudbi
razen glede dokazila pod točko 5 (poravnani
davki in prispevki), ki ne sme biti starejše od
30 dni glede na datum odpiranja ponudb. Ne

Št.

glede na starost dokumentov in dokazil morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
udeleženca na dan oddaje ponudb glede
zahtevanih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 za oddajo
ponudbe);
– izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev
(OBR-I/5).
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izredne nujnosti za oddajo
javnega naročila, ki ga je neizogibno potrebno oddati in za izvedbo katerega ni mogoče
spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so predpisani za odprti ali omejeni postopek ali postopek s pogajanji, naročnik začenja postopek
s pogajanji skladno z določilom 4. točke
prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 2/04),
in sicer za obdobje do sklenitve pogodb za
zdravila z izbranimi ponudniki v postopku,
ki ga vodi Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar
najdalj do 31. 5. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 3. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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 primopredaje plus en dan.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 3. 2006
ob 11. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 62
Ob-3673/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, kontaktni osebi: splošni del: Simona Kovačič, tel. 02/450-28-42; vsebinski
del: Sara Džankič, tel. 02/220-82-34, Minarikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-28-42, faks 02/462-23-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka Javnega naročila, ki ga je
dodelil naročnik: JN-6/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava zunanje farmacevtske ovojnine
– papirne embalaže in raznega potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
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: dobava
zunanje farmacevtske ovojnine – papirne
embalaže in raznega potrošnega materiala.
Okvirna letna količina in predvidene vrste embalaže in potrošnega materiala so
podrobno navedeni v specifikaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 4. 2006 in/ali konec 31. 3. 2009.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja med ponudniki in kdo
od ponudnikov je pooblaščen za podpis 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: naročnik bo ugotavljal
izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti dobaviteljev na osnovi dokumentov, podatkov in
izjav, 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. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; če je registriran pri davčnem
uradu;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona 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, če ponudnik lahko izvaja ta dela že
na osnovi registracije pri sodišču;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
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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 oz izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
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);
6. 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 računa. Če ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti
toliko potrdil kot ima računov;
7. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-4).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da je ponudnik v zadnjih treh letih pred
objavo javnega naročila sodeloval s podobnimi ustanovami oziroma zavodi, kot je naročnik (vsaj z enim);
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-5);
9. da ponudnik za razpisano blago zagotavlja, da bo blago izdelano v skladu z
obstoječim tehničnimi navodili ali vzorci naročnika;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-6);
10. da ponudnik zagotavlja rok dobave,
ki ne sme biti daljši kot 10 delovnih dni;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-7).
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 ju je mogoče do 15. 3. 2006.
Cena: 4.800 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01270-6030275190 pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom »razpisna dokumentacija
– embalaža«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 31. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
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Ob-3678/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba:
Služba za komerc. zadeve in javna naročila
RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-89,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 002/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup modularne opreme za pretvorbo
avdio in video signalov v digitalne in
obratno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.10.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 20 kompletov ohišij z modularnimi vmesniki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 5. 2006, v višini 900.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
002/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 002/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
002/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila - Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 002/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

pridobiti ju je mogoče od 17. 2. 2006 do
6. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
002/2006. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo
le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z
vključenim DDV), po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 002/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
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: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 12. uri, velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-3693/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna
oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Slovenija, tel. 04/28-15-800,
faks 04/28-15-820, elektronska pošta: andreja.jerala@cerklje.si, internetni naslov:
www.cerklje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-07/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Kulturna dvorana v Cerkljah – dokončanje obrtniških del, nakup in montaža
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kulturna dvorana – Krvavška cesta 4, Cerklje na Gorenjskem.
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: oprema
dvorane, izvedba GOI del, elektro in strojno
inštalacijskih del, tehnologija dvorane.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: začetek aprila 2006,
konec del: 1. septembra 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe. Garancijo bo izbrani izvajalec dostavil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen
v vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavni del
razpisne dokumentacije.
III.2.1) 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: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta 2005, 2004 in 2003).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika,
– kopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega dovoljenja
potrebno, oziroma izjavo, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravočasno obsojen in ni
vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše
od 60 dni od datuma odpiranja ponudbe,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta
2005, 2004 in 2003).
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-07/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 11. ure do 17. 3. 2006.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ob predložitvi dokazila o višini
plačila, na račun 01212-0100006686, sklic
18 75116-7130007-043000706.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 do
9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejem ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 10. uri, Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-3708/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktni osebi: Darja
Lekše in Mojca Zapušek, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-214,
07/81-61-237, faks 07/81-61-210, elektronska pošta: darja.lekse@obcina-sevnica.si,
mojca.zapusek@obcina-sevnica.si, internetni naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: dobava in vgradnja športne
in druge opreme za Športni dom TVD Partizan.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0006/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja športne in druge
opreme za Športni dom TVD Partizan.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevnica.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36420000-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in vgradnja športne in druge opreme za
Športni dom TVD Partizan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
cene z DDV, izstavljena v skladu z vzorcem
garancije;
– izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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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: pogodba, ki natančno
opredeljuje odgovornost vseh sodelujočih
ponudnikov pri izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– dokazila, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– dokazila, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– dokazilo, da zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njihovim poslovanjem;
– dokazila, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– dokazila, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je povprečni letni promet
ponudnika v letu 2004 enak ali najmanj
200,000.000 SIT;
– dokazilo, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa več
kot 10 dni;
– dokazilo, da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je v zadnjih treh letih izvedel najmanj 3 dobave in montaže razpisane
opreme v vrednosti najmanj 50,000.000 SIT
brez DDV;
– dokazilo, da ima ponudnikovo ključno osebje v zadnjih treh letih izkušnje pri
izvedbi najmanj treh projektov, primerljivih
po naravi, obsegu in kompleksnosti razpisanemu naročilu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. brezplačno pogarancijsko vzdrževanje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0006/2006.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
te objave pri kontaktni osebi Mojci Zapušek.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID št. za
DDV – po faksu št. 07/81-61-210 na TRR
Občine Sevnica, št. 01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe desno).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Občina Sevnica
Št. 61/06
Ob-3739/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/543-45-20, faks 03/544-13-56, elektronska pošta: nada.martincic@zd-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JZ Zdravstveni dom Celje,
kontaktna oseba: Jože Blazinšek, univ. dipl.
ekon., Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/543-45-22, faks 03/544-13-56,
elektronska pošta: joze.blazinsek@zdcelje.si, jozica.novak@zd-celje.si, stanislav.kajba@zd-celje.si, podrobnejša navodila so podana v razpisni dokumentaciji.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: dobava ultrazvočnega aparata za preglede srca, ožilja, abdomna in
mehkih delov.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-JN/06-002.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava ultrazvočnega aparata za preglede srca, ožilja,
abdomna in mehkih delov v JZ Zdravstveni dom Celje; tehnične značilnosti oziroma
podrobnejši opis predmeta javnega naročila
je podan v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmetni ultrazvočni aparat – 1 kom.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 23. 1. 2006, konec 22. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– izjava o predložitvi bianco menice z
menično izjavo za resnost ponudbe;
– lastna menica za resnost ponudbe, bianco podpisana in s pečatom, z menično
izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti
brez protesta;
– potrjena in podpisana izjava ponudnika, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob podpisu pogodbe predložil
lastno menico, bianco podpisano in s pečatom, z menično izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez protesta, z veljavnostjo
en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih naročilih
ZJN-1 – 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ponudnikovi vodilni delavci v preteklih treh letih pred objavo naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
4. izjava ponudnika, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali sodne preiskave, in da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. dokazilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek;
7. dokazilo pristojnega davčnega organa RS o poravnanih davkih, prispevkih in
drugih obveznih dajatvah ali poslovnih obveznostih;
8. izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje sklenitev pogodbe;
9. izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
(Opomba: Podrobnejše zahteve glede
predložitve dokazil so podane v razpisni
dokumentaciji.)
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora v
ponudbi predložiti naslednja dokazila:
10. ponudnik mora dokazati, da v letu
2004 ni izkazal izgube iz poslovanja in da so
bili doseženi čisti prihodki iz prodaje v letu
2004 večji od razpisane vrednosti blaga po
tem javnem naročilu;

11. ponudnik mora podati dokazila o poslovanju na transakcijskih računih pri njegovi
poslovni banki, iz katerega bo razviden promet zadnjih šestih mesecev – solventnost
ponudnika ter potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel evidentiranih neporavnanih
obveznosti (in da transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
12. da predloži seznam dobav najmanj
treh enakovrednih ultrazvočnih aparatov
predmetnemu aparatu po tem javnem razpisu iz katerega mora biti razvidno, da jih je
dobavil na območju Republike Slovenije v
zadnjih 2 letih (reference);
13. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
14. da preloži izjavo o servisiranju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ceno,
2. reference ponudnika,
3. garancijo,
4. servis,
5. plačilne pogoje.
(Opomba: Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.)
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 61/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
dvig od dneva te objave, osebno v tajništvu
JZ Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, pri Nadi Martinčič, tel.
03/543-45-20, faks 03/544-13-56 ali na zahtevo po pošti.
Zahtevek za izročitev razpisne dokumentacije, davčno številko ter potrdilo o vplačilu
na TRR 01211 – 6030279633 posreduje ponudnik na faks št. 03/544-13-56.
Cena: 15.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 12. uri; JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, sejna soba – trakt
A, I. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 430-68/2006-2
Ob-3742/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, 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,
dodatne informacije - vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 04/471-23-40,
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,
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Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
dodatne informacije - vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 04/471-23-40,
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.
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 41/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup športne opreme (različne uteži
z osmi, trenažerji, klopi za različne vrste vadbe, tekalne steze,…) za podporo
usposabljanju. Točne količine in specifikacije so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: centralno skladišče MORS,
Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirni obseg naročila je 17,500.000 SIT brez
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe
maj 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema 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;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega 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 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

Št.

– 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:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto(DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima v celoti izpolnjeno, žigosano
in podpisano ponudbo z vpisanimi cenami
in garancijami,
2. da ima priložene kopije artiklov iz katalogov in tehnične podatke iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika,
3. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
4. da ima podpisano in žigosano izjavo,
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
5. da ima podpisano in žigosano izjavo o
veljavnosti ponudbe in roku plačila,
6. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
7. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(če je vrednost ponudbe večja od 30 mio
SIT brez DDV),
8. da ima priloženo, podpisano in žigosano garancijo za resnost ponudbe (če je
vrednost ponudbe večja od 30 mio SIT brez
DDV),
9. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-68/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 3. 2006 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 41/2006-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 št., 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 elemen-
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tov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 3. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do eventualne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 60-412/06
Ob-3821/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Tomažin, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-562,
faks 07/39-32-500, elektronska pošta: anton.tomazin@komunala-nm.si,
internetni
naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem – nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava vozil – sklop A in B: tovorno vozilo (furgon), sklop C in D: osebno vozilo,
sklop E: osebno terensko vozilo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 34.10.21.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A – tovorno vozilo (furgon)
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.10.4.
2) Kratek opis: dolžina – min. 4400 mm,
višina – min. 1830 mm, dovolj. skupna masa
min. 2230 kg, nosilnost: min. 750 kg, tovorni prostor ima vrata zadaj, ki se v celoti
odpirajo in drsna z desne strani, velikost
tovornega prostora – najmanj 3 m3, zaščita pred rjavenjem, podvozje iz pocinkane
pločevine, barva karoserije – bela, srebrna
ali svetlo modra, med tovornim prostorom
in voznikom je pregradna stena z oknom
ali iz mreže, zavore – hidravljične – kolutne
spredaj in zadaj (zadaj so lahko bobnaste),
krmilni sistem – elektromehanski servo volan, motor diesel (TDI, HDI, … ali enakovredno) prostornine min. 75 kW, ali bencinski
prostornine min. 1850 cm3. Ostale zahteve
razvidne iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 60 dni po podpisu pogodbe.
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Sklop št. B – tovorno vozilo (furgon)
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.10.21.
2) Kratek opis: dolžina – do 4100 mm,
višina – do 1850 mm, dovolj. skupna masa
min. 1750 kg, nosilnost – min. 800 kg, tovorni prostor min. dolžine 1400 mm ima zastekljena vrata zadaj, ki se v celoti odpirajo
navzgor in drsna z desne in leve strani, velikost tovornega prostora najmanj 2 m3, tovorni prostor mora biti prevlečen z gumijasto
prevleko, zaščita karoserije pred rjavenjem
(garancija proti prerjavenju min. 8 let), barva
karoserije – zelena RAL 6018, med tovornim
prostorom in voznikom je pregradna stena z
oknom, zavore-ABS – hidravljične – kolutne
spredaj in zadaj (zadaj so lahko bobnaste),
krmilni sistem – servo volan., pnevmatike:
min. R14 col z dodatnimi 4 pnevmatikami
tipa M+S, motor diesel (TDI, HDI… ali enakovredno) moči min. 60 kW, ali bencinski
moči min. 55 kW. Ostale zahteve razvidne
iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 30 dni po podpisu pogodbe.
Sklop št. C in D – osebno vozilo
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.10.21.
2) Kratek opis: dolžina min. 3980 mm,
medosna razdalja min. 2570 mm, teža min.
1000 kg, barva karoserije bela ali srebrna, 5
vrat, motor bencinski ali diesel min. 48 KW,
prostornina min. 1140 cm3, petstopenjski
sinhro menjalnik. Ostale zahteve razvidne
iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo za sklop C
in 1 vozilo za sklop D.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 60 dni po podpisu pogodbe.
Sklop št. E – osebno terensko vozilo
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.10.21.
2) Kratek opis: dolžina min. 3500 mm,
teža min. 1000 kg, pnevmatike min. R 15,
barva karoserije bela, svetlo modra ali srebrna, 3 vrata, zavore spredaj kolutne (diski) zadaj bobnaste, krmilni sistem: servo
volan, bencinski ali diesel motor moči min.
55 KW, prostornina min. 1200 cm3, pogon 4
WD/2WD (petstopenjski sinhro menjalnik z
reduktorskimi prestavami, možnost blokade
pogona).
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 60 dni po podpisu pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 vozilo
za vsak razpisani sklop.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
vozila v roku 60 dni po prejemu vozila.
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;
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2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. stopnja finančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranih poslovnih računov in nima
dospelih neporavnanih obveznosti;
4. ponudnik ima poravnane davke in prispevke.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za dokazilo ponudniki priložijo v ponudbo izjavo, da izpolnjujejo pogoje iz točke 1
in 2. Najugodnejši ponudnik(i) bodo morali
pred podpisom pogodbe priložiti naslednja
dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 2: potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazilo ponudniki priložijo v ponudbo izjavo, da izpolnjujejo pogoje iz točke 3 in 4. Najugodnejši
ponudnik(i) bodo morali pred podpisom pogodbe priložiti naslednja dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 3:
obrazec BON-1 ali BON-1/P ali BON-2, iz
katerega je razvidno zadnje bilančno stanje
in da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti,
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 4: potrdilo pristojnega davčnega urada, na območju na katerem ima ponudnik svoj sedež, da
ima poravnane vse davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 3. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov, ostali v okviru prostorskih zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 11. uri; Komunala Novo mesto, SRI, Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-3823/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
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:
stereotaktična oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor – Oddelek za nevrokirurgijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.00.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni plačilni rok od datuma obojestranskega
podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne 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: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov 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 ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. izjava ponudnika, dana 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;
4. potrdilo sodišča, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme
biti starejše od 60 dni na dan določen za
predložitev ponudbe;
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. potrdilo, da ima ponudnik 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
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biti starejše od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe;
7. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
8. izjava, da nudi 75-dnevni plačilni rok
od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve
računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin opreme in storitev, opredeljenih v specifikaciji zahtev naročnika;
10. izjava, da bo dostava opreme Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in montirano v prostore naročnikovega oddelka za
nevrokirurgijo;
11. izjava, da zagotavlja dobavo in montažo opreme v roku 90 dni od sklenitve pogodbe;
12. izjava, da zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis za
dobavljeno in montirano opremo. Opomba:
ponudniki morajo predložiti potrdilo proizvajalca, da so pooblaščeni in usposobljeni za
servisiranje ponujene opreme;
13. izjava, da zagotavlja odzivni čas servisa 24 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;
14. izjava, da zagotavlja šolanje osebja
naročnika za pravilno uporabo opreme ter
da zagotavlja dvotedensko šolanje osebja v
referenčni ustanovi;
15. izjava, da nudi 12-mesečno garancijo
za dobavljeno in montirano opremo;
16. izjava, da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let po izteku garancijske dobe;
17. CE certifikat s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 3. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks: 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za razpisno
dokumentacijo: Stereotaktična oprema.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 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: 6 mesecev 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: 22. 3. 2006
ob 11. uri; v mali konferenčni predavalnici v
16. etaži Kirurške stolpnice.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila je 20,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 25/2006
Ob-3838/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Mozirje, kontaktna oseba: Andrej
Ermenc, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, Slovenija, tel. 03/839-36-54, faks 03/839-36-60,
elektronska pošta: andi.ermenc@siol.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNC1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup tovornega vozila za potrebe rednega vzdrževanja cest.
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: 2 meseca od oddaje naročila.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 106 z dne 25. 11. 2005, Ob-32829/05.
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: 24. 2. 2006, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: cena vključuje
DDV, nakazilo je potrebno izvesti na transakcijski račun JP Komunala Mozirje št.:
03117-1003698134.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 1. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 10. uri, prostori JP Komunala Mozirje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
JP Komunala Mozirje
Ob-3842/06
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
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oseba: Marija Puhek, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-00,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-35, faks 07/332-10-95, 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.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, 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. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.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: 16- 17/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osteosintetski material.
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:
Osteosintetski material:
Podsklop 1. Žica cerklažna z zanko
Podsklop 2. Pletena jeklena žica za cerklažo
Podsklop 3. Žica Kirschner s trokarjem
Podsklop 4. Plošča za vijak 3,5 mm in
vijak 3,5 mm ter 4,5 mm
Podsklop 5. Plošča za vijak 4,5 mm in
vijak 4,5 mm ter 6,5 mm
Podsklop 6. Plošča za vijak 2,4 mm ter
2,7 mm in vijak 2,4 mm ter 2,7 mm
Podslklop 7. Vijak kanuliran
Podsklop 8. Svedri
Podsklp 9. Osteosintetski material za intramedularno fiksacijo kosti
Podsklop 10. Osteosintetski material za
zunanjo fiksacijo kosti
Podsklop 11. Ostali osteosintetski material – operacija križnih ligamentov, artroskopija rame
Podsklop 12. Kostni nadomestek
Podsklop 13. Endoproteza ramenskega
sklepa
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od pravnomočnosti
obvestila o priznanju sposobnosti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
prijavitelj 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 5% pogodbene vrednosti, če
bo skupna ponudbena vrednost presegala
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90 dnev-
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ni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
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. izjava 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; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev prijav;
4. izjava 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);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. izjava, da zagotavlja 90 dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da bo zagotovil 100% razpisanih vrst blaga za podsklop oziroma podsklope, na katere se prijavlja;
2. izjava o skladnosti (razred I, II a, II b,
III) – CE oznaka za vse ponujeno blago;
3. izjava, da vse ponujeno blago izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
4. natančen opis (v slovenskem jeziku)
ali prospektni material (v slovenskem ali angleškem jeziku) za vse ponujeno blago;
5. izjava, da bo predložil vzorce ponujenega blaga, v roku 10 dni od prejema povabila k predložitvi vzorcev, v primeru, da jih
bo naročnik zahteval;
6. izjava, da zagotavlja 6 dnevni dobavni rok;
7. izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja;
8. izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
9. izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 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 na faks
07/332-10-95. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-17/ 06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 5. 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: 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
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 dveh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 360-0001/2006-1
Ob-3851/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA). ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Branko Sovič dipl. inž. gr., Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-60, faks 03/575-43-28 elektronska
pošta: branko.sovic@slovenskekonjice.si,
internetni naslov: www.slovenskekonjice.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Občine Slovenske Konjice za obdobje
od 2006 do 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Slovenske Konjice.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena količina letne porabe električne energije za potrebe Občine Slovenske Konjice:
500.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek: aprila 2006 in/ali konec 31. 3. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo dobave blaga,
ki je predmet razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: bančna garancija v višini 10%
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
del. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 360-0001/2006 (7).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 3. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na transakcijski račun TRR Banke Slovenije
01313-0100003434 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 12. uri v sejni sobi št. II Občine Slovenske Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: na Občini
Slovenske Konjice, na oddelku komunalne
in cestne zadeve, Branko Sovič dipl. inž.
grad.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Občina Slovenske Konjice
Št. 70/06
Ob-3858/06
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
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naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc2@kclj.si.
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, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, 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 ultrazvočnega aparata za neonatologijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
enega ultrazvočnega aparata za neonatologijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe,
2. nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
OP: višina bančne garancije pod točko 1
in 2 je razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 3. 2006.

Št.

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: 24. 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: 24. 3. 2006
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1/1. 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
kandidati imajo pred plačilom razpisne dokumentacije pravico do vpogleda v razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 9. 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: 13. 2. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-3873/06
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: Marko Margetič,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-28, faks 04/281-13-01,
elektronska pošta: margetic@komunalakranj.si, internetni naslov: www.komunalakranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja plinskega motorja za
kogeneracijo na Centralni čistilni napravi Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj, Centralna čistilna naprava.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora opraviti storitev v naslednjem
obsegu: dobava, montaža ter povezava
plinskega motorja v funkcionalno enoto na
obstoječe postrojenje za kogeneracijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek junija 2006 in konec novembra 2006.
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: 90% plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij
glede na obseg opravljenih del. Rok plačila
40 dni od prejema situacije. 10% plačila po
opravljeni primopredaji del. Rok zaključnega
plačila 40 dni od opravljenega primopredajnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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. 5. 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 plinskega motorja
za kogeneracijo na CČN Kranj«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 ali 90 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 25. 6. 2006.
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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. 5. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-3884/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Zelena jama, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 262.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup prehrambenega blaga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago po sklopih: meso – perutnina – ribe – kruh – pekovski izdelki – slaščičarski izdelki – mleko in mlečni izdelki
– testenine – zamrznjeni izdelki iz testa –
žita in mlevski izdelki – sveža zelenjava –
zamrznjena zelenjava – sveže in suho sadje
– konzervirano sadje in zelenjava – jajca
– olja – sokovi – ostalo prehrambeno blago.
Skupna predvidena vrednost je 60 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. marca 2006.
Cena: 13.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. marec 2006 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 17. marec 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Vrtec Zelena jama
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Ob-3900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Računsko sodišče Republike Slovenije,
kontaktna oseba: mag. Mitja Masten, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-58-00, faks 01/478-58-91, elektronska pošta: sloaud@rs-rs.si, internetni
naslov: http://www.rs-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme po sklopih:
– sklop A: prenosni računalniki,
– sklop B: osebni namizni računalniki z
LCD zasloni,
– sklop C: laserski mrežni tiskalniki (zmogljivejši in srednje zmogljivi).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na lokaciji 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: prenosni računalniki: 39 kosov,
– sklop B: osebni namizni računalniki z
LCD zasloni: 8 kosov,
– sklop C: laserski mrežni tiskalniki (zmogljivejši in srednje zmogljivi):
– zmogljivejši laserski mrežni tiskalniki:
5 kosov,
– srednje zmogljivi laserski mrežni tiskalniki: 2 kosa,
upoštevajoč specifikacije za posamezni
sklop, navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dobave je 30 dni od sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava banke, da bo ponudniku (naročniku garancije), v primeru, da bo izbran kot najugodnejši, izdala brezpogojno bančno garancijo
na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti javnega naročila in v skladu z
vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije. Izjavo je potrebno predložiti le
v primeru, če ponudbena vrednost sklopa
ali vseh sklopov (seštevek vrednosti sklopov za katere se prijavlja ponudnik) presega
vrednost 10,000.000 SIT brez DDV. Bančno
garancijo bo potrebno predložiti le v primeru, če bo ponudnik izbran za enega ali več
sklopov, katerega/ih vrednost bo presegla
10,000.000 SIT brez DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt (npr. pogodba) o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki

so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
– da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ni
bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
poslovanjem ni v kazenskem postopku;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
stečajni ali likvidacijski postopek oziroma
drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe dospele neporavnane obveznosti v skladu z Zakonom o davčnem postopku in z Zakonom
o izvršbi in zavarovanju oziroma podatki za
samostojnega podjetnika – posameznika
ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik
v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe
blokiran transakcijski račun;
– da je ponudnik v letih 2003, 2004 in
2005 opravil najmanj tri posle v višini ponudbene vrednosti javnega naročila za sklop
A, katerih predmet so bile dobave, ki so
predmet tega javnega naročila (samo za
sklop A);
– da ponudnik ne izkazuje negativnih referenc v letih 2003, 2004 in 2005 za dobave,
ki so predmet tega javnega naročila;
– da ponujena oprema ustreza tehničnim specifikacijam, navedenim v razpisni
dokumentaciji;
– da ponudba velja najmanj do 31. 8.
2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
– pravna oseba - gospodarska družba:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– samostojni podjetnik - posameznik: potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije,
izdano s strani Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve;
2. potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ni bil pravnomočno obsojen: potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco (pravna oseba
- gospodarska družba predloži potrdilo za
pravno osebo, samostojni podjetnik – posameznik predloži potrdilo za fizično osebo);
3. lastno pisno izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in poslovanjem;
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet stečajni ali likvidacijski postopek
oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja:
– pravna oseba - gospodarska družba
predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register,
– samostojni podjetnik – posameznik:
predloži potrdilo, da je še vpisan v Poslovni
register Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za pridobitev podatkov o finančni disciplini:
– pravna oseba - gospodarska družba
predloži obrazec BON-2,
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo poslovne banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. reference: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – Referenčna lista ponudnika
vključno z izjavami naročnikov;
2. tehnične specifikacije: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponujena oprema;
3. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudba.
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:
Ponudbe se bodo ocenjevale po posameznih sklopih:
1. cena: 85 točk (največje možno število),
2. ocena lastnosti ponujene opreme: 15
točk (največje možno število); opis merila:
lastnosti opreme, ki ustrezajo minimalnim
tehničnim zahtevam, prejmejo 0 točk, v primeru boljših tehničnih lastnosti ponujene
opreme (ki so natančno opredeljene v razpisni dokumentaciji) se ponudnikom po tem
merilu dodelijo dodatne točke.
Natančen opis uporabe meril je naveden
v razpisni dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
od objave javnega naročila v Uradnem listu
RS do dneva določenega za oddajo ponudb
(do 22. 3. 2006) na spletnih straneh naročnika: http://www.rs-rs.si/, razdelek »Javna
naročila« oziroma vam je lahko posredovana po elektronski pošti ( v tem primeru
zahtevo posredujte na elektronski naslov
naročnika: sloaud@rs-rs.si in vam bo razpisna dokumentacija posredovana najkasneje
naslednji delovni dan).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 3. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2006
ob 13. uri, Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Računsko sodišče Republike Slovenije
Ob-4051/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, Slovenija kontaktna(-e) točka(-e): Mitja Anžur, tel.
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+386/1/47-19-142, v roke: Mitja Anžur, epošta: razpis.kalkulatorji@bsi.si, internetni
naslov naročnika: http://www.bsi.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
vložišče.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava; gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Jav-raz-01-IT/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago; nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija – podrobnejši kraj bo določen naknadno.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
minikalkulatorji za preračun.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30141100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 700.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v pogodbi.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: spodaj navedena merila (merila za oddajo je treba navesti
glede na njihovo ponderiranje ali v padajočem zaporedju pomembnosti, če ponderiranja ni mogoče določiti iz dokazljivih razlogov):
1. cena,
2. rok dobave,
3. lastnosti tipk.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 19. 3. 2006 do 16. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 5.000
SIT.
Pogoji in način plačila: poravnalni račun
Banke Slovenije, št. 01000-0000100090,
sklic 05-31-2709226-3000. Potrdilo o plačilu je potrebno predložiti ob prevzemu dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2006 ob 10.15; Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 2. 2006.
Banka Slovenije
Ob-4065/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mitja Anžur,
Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-142, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: razpis.HW2006@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-02-IT/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup osebnih računalnikov in tiskalnikov za podporo pisarniškemu poslovanju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00.
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: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za:
1. resnost ponudbe,
2. dobro izvedbo posla (izbrani dobavitelj),
3. odpravo napak v garancijskem obdobju (izbrani dobavitelj).
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: bilanco stanja in
izkaz uspeha za zadnja tri leta in potrdila
poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune, da ti v preteklih šestih
mesecih niso bili blokirani. Potrdilo banke
ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) izjavo in ustrezna dokazila, da ima zaposlena 2 certificirana strokovnjaka ki imata
ustrezno strokovno znanje za vzdrževanje
ponujene strojne opreme in 2 MicrosoftMCSE strokovnjaka za računalniško opremo (fotokopije certifikatov za vse štiri),
b) potrdilo (pogodba ali drug dokument)
za tekoče koledarsko leto, s katerim dokazuje svoj odnos s principalom,
c) potrdilo (pogodba ali drug dokument)
za tekoče koledarsko leto, s katerim dokazuje, da je pooblaščeni serviser za predmet
javnega razpisa,
d) veljavno obrtno dovoljenje za opravljanje servisne dejavnosti,
e) izjavo principala, da so v Sloveniji vsaj
še trije drugi pooblaščeni serviserji za predmet ponudbe, ki opravlja servisno dejavnost
že vsaj tri leta,
f) oznako CE na opremi, skladno s Pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena
za uporabo znotraj določenih napetostnih
mej (Ur. l. RS, št. 27/04).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090
sklic 05312709927-3050-1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3. 2006
ob 10.15, Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Banka Slovenije
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Gradnje

Ob-3490/06
Obvestilo
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
obvešča, da se javno naročilo »A2 Karavanke – Obrežje, gradnja objektov za šolanje službenih psov v Gmajnicah na AC
odseku Šentvid – Koseze, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28336/05, ne odda.
Ponudniki bodo o novem razpisu obveščeni z objavo v Uradnem listu RS.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-3904/06
Podaljšanje roka
Občina Cerklje na Gorenjskem je v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-447/06, objavila javni razpis za gradnjo
gasilskega doma Cerklje.
V skladu s 25. členom ZJN-1-UPB1 (Ur.
l. RS, št. 36/04) obveščamo vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo,
da se spremenita naslednji točki javnega
razpisa:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 2. 2006 do 8.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2006
ob 10. uri; Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje, sejna soba.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-3453/06
Popravek
V javnem naročilu »Vodovod, fekalna
kanalizacija s čistilno napravo za vas Rakitovec«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
11 z dne 3. 2. 2006, Ob-2174/06, se v točki
III.1.2), druga alineja, objavljeno besedilo v
celoti črta in se zamenja z naslednjim:
»Plačila za izvedena dela na kanalizaciji
in vodovodu bodo skladna s pogoji v izjavi
št. 5, ki je priložena razpisni dokumentaciji:
a) kanalizacija:
1. 25,000.000 SIT skladno z opravljenimi
deli, v letu 2006;
2. 104,878.519 SIT, najkasneje do 30. 6.
2007;
3. razliko do celotne vrednosti izvedenih del na kanalizaciji, najkasneje do 28. 2.
2006;
b) vodovod:
1. 50,000.000 SIT skladno z opravljenimi
deli, v letu 2006;
2. razliko do celotne vrednosti izvedenih del na vodovodu, najkasneje do 30. 6.
2007.
Morebitne stroške, vezane na zgoraj
navedene plačilne pogoje, mora ponudnik
vključiti v ponudbene cene, zato se obresti,
niti kakršnikoli drugi stroški financiranja ponudnika, ne priznavajo.«
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 347-07-499/99
Ob-4054/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: sanacija
drsnih vozišč v Republiki Sloveniji za leto
2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
11/06 z dne 3. 2. 2006, Ob-1954/06 se popravi IV.4) točka in se pravilno glasi:

IV.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) znaša
72,536.729 SIT
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Ob-3483/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna
oseba: Katarina Vavtar, vodja investicij, Savska cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/72-95-430, faks 01/72-95-450.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v Domžalah – Opekarniška cesta, Radomlje – I. in II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radomlje.
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: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 3. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 9.30; sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-3679/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vitanje, kontaktna oseba: Gorazd Fric,
Grajski trg 1, 3205 Vitanje, Slovenija, tel.
03/757-43-50, faks 03/757-43-51, elektronska pošta: info@vitanje.si, internetni naslov:
www.vitanje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje lokalnih cest v Občini Vitanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občine.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno in
zimsko vzdrževanje lokalnih cest.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 60%,
– reference – 40%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Vitanje št.
01337-0100003568.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 2006 do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi Občine Vitanje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: čas za prevzem razpisne dokumentacije je vsak delovni dan od 8. do 10. ure v tajništvu Občine
Vitanje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Občina Vitanje
Št. 411-2/2006
Ob-3686/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lenart, kontaktna oseba: Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij,
za potrebe šole in vrtca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ob Osnovni šoli Sv. Jurij
v Jurovskem dolu (Občina Lenart).
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: s prizidkom se bo pridobilo skupaj 914 m2 neto
uporabne površine v dveh etažah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– rok plačila: 60 dni od izstavitve računa
s situacijo;
– zadnjih 10% pogodbene vrednosti se
izplača po pridobitvi uporabnega dovoljenja
in zapisniško prevzetega objekta.
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 o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji; dokazilo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
poravnanih davkih in prispevkih; dokazila
o finančnem poslovanju (BON-1, BON-2,
potrdilo/a poslovne/ih bank pri kateri/ih ima
ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjave ponudnika:
– da ni dal zavajajočih podatkov in da so
kopije enake originalom,
– da zagotavlja kapacitete za zahtevano
gradnjo,
– da razpolaga z zadostnimi strokovno
usposobljenimi kadri,
– o plačilnih pogojih,
– o zagotavljanju kontrole kakovosti materialov,
– o garancijski dobi.
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 23. 3. 2006.
Razpisno in dopolnilno dokumentacijo
je možno pridobiti na spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si; rubrika »Aktualne vsebine; razpisi in javni razpisi; gradnja
prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij, za potrebe
šole in vrtca«.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno (po pošti,
faksu ali na e-naslov: obcina@lenart.si (z
naslovom javnega razpisa) od kontaktnih
oseb, navedenih v javnem razpisu.
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa
vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila
v roku iz 5. člena navodil ponudnikom. Odgovori bodo posredovani izključno na spletni
strani Občine Lenart: www.lenart.si; rubrika
»Aktualne vsebine; razpisi in javni razpisi;
gradnja prizidka k Osnovni šoli Sv. Jurij, za
potrebe šole in vrtca«; dopolnila, popravki,
pojasnila razpisne dokumentacije«.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predloženimi pisnimi pooblastili; predstavniki naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2006
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, soba 28/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Občina Lenart
Št. 43-01/2006
Ob-3687/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod p.o., kontaktna oseba: Marjan Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-74-00, faks 03/898-74-07, elektronska pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si, internetni naslov: www.srz-rdeca-dvorana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Rdeča dvorana Športno
rekreacijski zavod p.o., kontaktna oseba:
Marjan Klepec, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-74-00, faks
03/898-74-07, elektronska pošta: info@srzrdeca-dvorana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod p.o., kontaktna oseba: Marjan
Klepec, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-74-00, faks 03/898-74-07,
elektronska pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod p.o., kontaktni osebi: Ankica Vugrinec in Marjan Klepec,
Šaleška cesta 3, uprava, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-74-00, faks 03/898-74-07,
elektronska pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si, internetni naslov: www.srz-rdecadvorana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – G – 43-01/2006-MK.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova in razširitev pokritega bazena
Velenje faza III, in sicer:
– sklop 1: gradbena in obrtniška dela,
kanalizacija in zunanja ureditev,
– sklop 2: strojne instalacije in bazenska tehnika,
– sklop 3: elektro instalacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bazen Velenje, Kopališka 2, Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: gradbena in obrtniška
dela, kanalizacija in zunanja ureditev.
3) Obseg ali količina: po popisih iz razpisne dokumentacije.
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Sklop št. 2
2) Kratek opis: strojne instalacije in bazenska tehnika.
3) Obseg ali količina: po popisih iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: elektro instalacije.
3) Obseg ali količina: po popisih iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
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: 150 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija oziroma ustrezno finančno
zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost
ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti (z DDV), izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo oziroma ustrezno zavarovanje pri
zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo oziroma ustrezno zavarovanje pri
zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije.
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:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudniku na katerekoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da ima sklenjeno zavarovanje pred
odgovornostjo za škodo v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov;

7. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje tovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudb, in sicer:
1. za celotno naročilo: najmanj tri gradnje nad 250,000.000 SIT z DDV,
2. za sklop 1: najmanj tri gradnje nad
198,000.000 SIT z DDV,
3. za sklop 2: najmanj tri izvedbe del
nad 50,000.000 SIT z DDV,
4. za sklop 3: najmanj tri izvedbe del
nad 7,500.000 SIT z DDV;
8. ponudnik mora predložiti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva
priloga v razpisni dokumentaciji;
9. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov in da je vodil
gradnje v zadnjih petih letih na najmanj treh
objektih v vrednosti:
1. za celotno naročilo: najmanj tri gradnje nad 250,000.000 SIT z DDV,
2. za sklop 1: najmanj tri gradnje nad
198,000.000 SIT z DDV,
3. za sklop 2: najmanj tri izvedbe del
nad 50,000.000 SIT z DDV,
4. za sklop 3: najmanj tri izvedbe del
nad 7,500.000 SIT z DDV.
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema potrjene situacije;
11. ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti;
5. izjava ponudnika, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. kopija ustrezne zavarovalne police;
7. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe BON – 1 P (s podatki in kazalniki za leto 2004),
– za fizične osebe – davčna napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev pred oddajo ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ne sme imeti blokiran svoj račun
skupaj več kot 15 dni;
2. poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (poročilo je potrebno samo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50,000.000 SIT brez DDV);
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
4. bančna garancija oziroma ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnicah za
resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti
ponujenih del;
5. izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil bančno garancijo ozi-
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roma ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
6. izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno garancijo
oziroma ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti referenčno
listo ponudnika, z dokazili da je v zadnjih
petih letih izvajal vsaj tri tovrstna gradbena
dela ter ima za opravljena dela potrdilo o
dobro opravljenem delu, z vrednostmi:
1. za celotno naročilo: najmanj tri gradnje nad 250,000.000 SIT z DDV,
2. za sklop 1: najmanj tri gradnje nad
198,000.000 SIT z DDV,
3. za sklop 2: najmanj tri izvedbe del
nad 50,000.000 SIT z DDV,
4. za sklop 3: najmanj tri izvedbe del
nad 7,500.000 SIT z DDV
in datumi izvedbe;
2. ponudnik mora predložiti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva
priloga v razpisni dokumentaciji;
3. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov in da je vodil
gradnje v zadnjih petih letih na najmanj treh
objektih v vrednosti:
1. za celotno naročilo: najmanj tri gradnje nad 250,000.000 SIT z DDV,
2. za sklop 1: najmanj tri gradnje nad
198,000.000 SIT z DDV,
3. za sklop 2: najmanj tri izvedbe del
nad 50,000.000 SIT z DDV,
4. za sklop 3: najmanj tri izvedbe del
nad 7,500.000 SIT z DDV;
4. garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del ne sme biti krajša od treh let;
5. Rok za izvedbo je največ 150 dni.
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 drugi
predpisi ter standardi in normativi, veljavni
za predmet javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena: 90 točk,
– garancija: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 3. 2006.
Cena: 28.800 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
EZR ŠRZ RD, št. 01333-6030721989, sklic
11-2743, s pripisom razpis Prenova in razširitev pokritega bazena.

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 20. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 10. uri; Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod p.o. Velenje, Šaleška cesta 3,
3320 Velenje, uprava.
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: 10. 2. 2006.
Rdeča dvorana Športno
rekreacijski zavod p.o.
Ob-3738/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Jožica Ložar, univ. dipl. prav., Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Pavel Brglez, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za šolstvo in šport, Glavna pisarna,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.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: 404-679/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in
elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo šole in nadomestno gradnjo novega objekta športne
dvorane z zunanjo ureditvijo ter dobava
in montaža opreme Srednje ekonomske
šole Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Srednja ekonomska šola
Maribor, Trg Borisa Kidriča 3, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno-obrtniška, strojna in elektro instalacijska
dela za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo
šole in nadomestno gradnjo novega objekta Športne dvorane z zunanjo ureditvijo in
opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: 15. 4. 2006, zaključek del: oktober 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodben vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob pravnomočnosti
uporabnega dovoljenja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika potrjenih začasnih mesečnih situacij
in v skladu z dinamiko, zagotovljenih proračunskih sredstev,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
predstavnika naročnika (nadzora), po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju in odpravi pomanjkljivosti, po kvalitetni
primopredaji del, predaji bančne garancije
oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je registriran za dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi
s svojim poslovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi
v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za
leto 2004 in 2005 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 in 2005 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in
iz poslovnega izida za leto 2004 (iz davčne
napovedi za leto 2004 in 2005), ki jih potrdi
DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B. te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 5 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– ponudnik oziroma poslovodeči v skupni ponudbi na 3 objektih, kjer je izvajal
dela, ki so predmet tega javnega naročila,
v vrednosti min. 500 mio SIT (z DDV) za
posamezen objekt,
– ostali ponudniki v skupnem nastopu in
podizvajalci pa na 3 objektih, kjer so izvajali
dela v min. vrednosti, ki jih predvidevajo izvršiti po tej ponudbi, za posamezni objekt.
Predvideni odgovorni vodja del, ki bo
obenem tudi odgovorni vodja gradbišča, ima
ustrezne reference, in sicer je bil je odgovorni vodja del na 2 objektih, v zadnjih 5 letih
v vrednosti min. 500 mio SIT (z DDV) za
posamezen objekt, kar je dokazal s potrdili
naročnikov.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1.
2006, Ob-37189/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-679/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 3. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006, do 11.
ure, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
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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: minimalno 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: 21. 3. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – sejna soba
št. 309, III. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3744/06
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.
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., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti
na naslov: 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.
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: PI 01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
plinifikacija Občine Brezovica I. faza (KS
Brezovica) – gradbena dela in obnova vodovoda DN 400 ob Tržaški cesti v Ljubljani (odsek od Gorjanca do Brezovice).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brezovica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih del pri izgradnji plinovodnega
omrežja in izvedba gradbenih in montažnih
del pri zamenjavi primarnega vodovoda.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za začetek del je 1. maj 2006
in rok za dokončanje del je 1. december
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti brez DDV, bančna ga-

rancija za odpravo napak v višini 5% opravljenih pogodbenih del brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 30 dni za plinovodno omrežje in 70
dni za primarni vodovod, šteto od datuma
evidentiranega prejema situacije v vložišču
naročnika.
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,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– 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:
– dokazila o finančni sposobnosti:
– skupni prihodki v letu 2005 morajo
znašati najmanj 400 mio SIT,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ne sme imeti neporavnanih obveznosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1,
– kadrovska struktura,
– tehnična opremljenost,
– strokovna priporočila,
– terminski plan gradnje,
– rok plačila,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 600-01-06. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 3. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
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: 10. 2. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-3830/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Tomaž Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-350, faks
03/56-44-041, elektronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-08/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev območja Podkraj – za Savo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: rok za dokončanje del: 15. 6.
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od ponudbene cene,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena/ponudbena cena 70%
(70%);
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– usposobljenost ponudnika (20%),
– garancijska doba (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-06/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: način plačila na
račun št.: 01234-0100018218, proračun Občine Hrastnik, sklic na 741990.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2006
ob 11. uri; Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Občina Hrastnik
Ob-3835/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Dušan Strašek, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/563-48-10, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: dusan.strasek@trbovlje.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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD-16/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja pretočnega bazena meteornih
voda 120 m3 z izvedbo prevezav na obstoječo kanalizacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržnica, Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja pretočnega bazena meteornih voda
120 m3 z izvedbo prevezav na obstoječo
kanalizacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 2,050.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s 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: sklenitev pogodbe za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 8. 3. 2006, cena:
15.000 SIT, dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen dokazila: Razpisna dokumentacija
PBMV tržnica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 12 uri, mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
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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: 10. 2. 2006.
Občina Trbovlje
Ob-3836/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Dušan Strašek, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,
Republika Slovenija, tel. 03/563-48-10,
faks 03/562-79-86, elektronska pošta: dusan.strasek @trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD-17/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda z jaški in hidranti
dolžine ca. 1500 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Planinska vas,
Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja cevovoda z jaški in hidranti dolžine
ca. 1500m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 1,300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s 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: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 8. 3. 2006, cena:
15.000 SIT, dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
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01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen dokazila: Razpisna dokumentacija vodovod Planinska vas.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 14. uri, mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Občina Trbovlje
Ob-3837/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Dušan Strašek, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,
Republika Slovenija, tel. 03/563-48-10,
faks 03/562-79-86, elektronska pošta: dusan.strasek@trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD-18/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste, ureditev struge potoka, obnova hišnih priključkov na vodovodu, izvedba javne razsvetljave in izvedba kabelske kanalizacije-gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ulica 1. junija, Rudarska
cesta, Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste, ureditev struge potoka, obnova hišnih priključkov na vodovodu, izvedba javne razsvetljave in izvedba kabelske
kanalizacije-gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 3,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s 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: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 8. 3. 2006, cena:
15.000 SIT, dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen nakazila: razpisna dokumentacija rekonstrukcija mestne ceste.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 13. uri, mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
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: 10. 2. 2006.
Občina Trbovlje
Ob-3840/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in
prostor, kontaktna oseba: mag. Mateja
Likozar Rogelj, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-44-88, faks
01/420-44-91, elektronska pošta: mateja.likozar-rogelj@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, kontaktna oseba: Katja Stražiščar,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-44-88, faks 01/420-44-91, elektronska pošta: katja.straziscar@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Inšpektorat
RS za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-44-88.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba del po izvršljivih upravnih odločbah Inšpektorata RS za okolje in prostor
– odstranjevanje in rušenje objektov ter
izvedba drugih del, potrebnih za odstranitev nedovoljenih posegov v okolje in
prostor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: teritorij celotne Republike Slovenije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,2.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 22. 3. 2006, konec
31. 12. 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji (minimalno: splošna gradbena dela, rušenje),
2. izpisek iz kazenske evidence (da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem),
3. izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme (gradbene mehanizacije),
2. navedba strokovne kvalifikacije vodstvenega osebja in delavcev, ki bodo vodili
izvedbo del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-7/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 3. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali ponudbo. Predstavniki morajo
predložiti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006
ob 10. uri, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana – sejna soba,
I. nadstropje.
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: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 2/06
Ob-3850/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Maksimilijan Arlič, Urad za stanovanjsko
gospodarstvo, Titov trg 1, Velenje, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-40, faks
03/896-16-41, elektronska pošta: Maksimilijan.arlic@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Velenje,
kontaktna oseba: Maksimilijan Arlič, Titov trg
1, 3320 Velenje, Slovenije, tel. 031/640-239,
faks 03/896-16-41, elektronska pošta:
Maks.arlic@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-40,
faks 03/896-16-41, elektronska pošta: bojana.znider@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-61, faks 03/896-16-21, elektronska pošta: bernarda.cas-ceru@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: JNVV 1/2006 – POG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sprememba
namembnosti dela objekta Vojkova 12 A
v Velenju v večnamenski bivalni objekt.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vojkova 12 A, Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
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: bodisi: 150 koledarskih dni od
podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudb v znesku
5,000.000 SIT, izjava banke o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
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ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudniku na katerekoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da izkaže dobro opravljanje tovrstnih
del v zadnjih treh letih pred oddajo ponudb,
in sicer pet tovrstnih del nad 200,000.000
SIT z DDV;
7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema potrjene situacije;
8. ostale pogoje navedene v točki II.3
– Ponudba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti;
5. izjava ponudnika, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1.– za pravne osebe BON – 1/P (s podatki in kazalniki za leto 2004),
– za fizične osebe – davčna napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev pred oddajo ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ne sme imeti blokiran svoj račun
skupaj več kot 15 dni;
2. poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (poročilo je potrebno samo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50,000.000 SIT),
3. bančna garancija za resnost ponudb
v znesku 5,000.000 SIT, izjava banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti seznam, da
je v zadnjih treh letih opravljal vsaj pet tovrstnih del ter ima za opravljena dela potrdilo
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe;
2. garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del ne sme biti krajša od rokov določenih v
razpisni dokumentaciji;
3. rok za izvedbo ne sme biti daljši od
150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.
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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 drugi
predpisi ter standardi in normativi, veljavni
za predmet javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem jav
nem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JNVV
1/2006 – POG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 58.000 SIT (v ceni ni zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na Podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411, sklic
28-76333-4029992-12061106 s pripisom
razpis sprememba namembnosti dela objekta Vojkova 12 A v Velenju.
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: do 13. 5. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 12. uri, Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 55/IV (IV. 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: 13. 2. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 404-681/2005
Ob-3872/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Jožica Ložar, univ. dipl. prav., Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Sovič, Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za šolstvo in šport, glavna pisarna,
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Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-681/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in
elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo šole ter nadomestno gradnjo objektov z zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opremo
kompleksa ZUIM Kamnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZUIM Kamnik, Novi trg
43a, 1241 Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro
instalacijskih del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo šole ter nadomestno gradnjo
objektov z zunanjo ureditvijo ter dobavo
in montažo opremo kompleksa ZUIM Kamnik.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– pričetek del: 1. 5. 2006,
– zaključek del: 30. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodben vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob pravnomočnosti
uporabnega dovoljenja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika potrjenih začasnih mesečnih situacij
in v skladu z dinamiko, zagotovljenih proračunskih sredstev;
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
predstavnika naročnika (nadzora), po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju in odpravi pomanjkljivosti, po kvalitetni
primopredaji del, predaji bančne garancije
oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– dokazilo, da je registriran za dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s svojim poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi
v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za
leto 2004 in 2005 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 in 2005 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in
iz poslovnega izida za leto 2004 (iz davčne
napovedi za leto 2004 in 2005), ki jih potrdi
DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B. te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih
5 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov,
in sicer:
– ponudnik oziroma poslovodeči v skupni ponudbi na 3 objektih, kjer je izvajal
dela, ki so predmet tega javnega naročila,
v vrednosti min 500 mio SIT (z DDV) za
posamezen objekt;
– ostali ponudniki v skupnem nastopu in
podizvajalci pa na 3 objektih, kjer so izvajali
dela v min. vrednosti, ki jih predvidevajo izvršiti po tej ponudbi, za posamezni objekt.
Predvideni odgovorni vodja del, ki bo
obenem tudi odgovorni vodja gradbišča, ima
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ustrezne reference, in sicer je bil je odgovorni vodja del na 2 objektih, v zadnjih 5 letih
v vrednosti min. 500 mio SIT (z DDV) za
posamezen objekt, kar je dokazal s potrdili
naročnikov.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1.
2006, Ob-37190/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-681/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 3. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 20. 3.
2006 do 11. ure; Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 14. uri; Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – sejna soba
št. 309, III. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3885/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Jožica Ložar, univ. dipl. prav., Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-inženiring Podjetje za
pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-4-30, faks 01/234-40-50, elektronska
pošta: majda.krampelj@liz-inzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-inženiring Podjetje za pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-30,
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faks 01/234-40-50, elektronska pošta: majda.krampelj@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za šolstvo in šport, glavna pisarna,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-680/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in
elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo šole in gradnja novega objekta športne
dvorane z zunanjo ureditvijo ter dobavo
in montažo opremo Gimnazije Idrija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gimnazija Idrija, Študentovska ulica 16, 5280 Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del za
rekonstrukcijo šole in gradnjo novega objekta športne dvorane, z zunanjo ureditvijo ter
dobavo in montažo opremo za oba objekta
Gimnazije Idrija.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del
za gradnjo novega objekta športne dvorane
z zunanjo ureditvijo ter dobava in montaža
opreme ob Gimnaziji Idrija.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro
instalacijskih del za rekonstrukcijo šole in
gradnja novega objekta športne dvorane z
zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo
opremo Gimnazije Idrija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: 15. 4. 2006, zaključek del: oktober 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob pravnomočnosti
uporabnega dovoljenja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika potrjenih začasnih mesečnih situacij
in v skladu z dinamiko, zagotovljenih proračunskih sredstev,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
predstavnika naročnika (nadzora), po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju in odpravi pomanjkljivosti, po kvalitetni
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primopredaji del, predaji bančne garancije
oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za dejavnost,
ki je predmet javnega razpisa pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
– za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike (fizične osebe):
– priglasitveni list DURS,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s svojim poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi
v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za
leto 2004 in 2005 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2004 in 2005 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2004
(iz davčne napovedi za leto 2004 in 2005),
ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri
obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah
le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpol-

Stran

1112 /

Št.

15-17 / 17. 2. 2006

njevanje pogoja iz točke III.2.B. te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih
5 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov,
in sicer:
– ponudnik oziroma poslovodeči v skupni ponudbi na 3 objektih, kjer je izvajal
dela, ki so predmet tega javnega naročila,
v vrednosti min. 500 mio SIT (z DDV) za
posamezen objekt,
– ostali ponudniki v skupnem nastopu in
podizvajalci pa na 3 objektih, kjer so izvajali
dela v min. vrednosti, ki jih predvidevajo izvršiti po tej ponudbi, za posamezni objekt.
Predvideni odgovorni vodja del, ki bo
obenem tudi odgovorni vodja gradbišča, ima
ustrezne reference, in sicer je bil, je odgovorni vodja del na 2 objektih, v zadnjih 5 letih
v vrednosti min. 500 mio SIT (z DDV) za
posamezen objekt, kar je dokazal s potrdili
naročnikov.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 1-2/2006 z dne
6. 1. 2006, Ob-37191/05.
IV.2) Merila za oddajo :
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-680/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 3. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri DBS Ljubljana d.d. 19100
- 0010023743, pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri LIZ inženiringu d.d., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 20. 3.
2006 do 11. ure, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – sejna soba
št. 309, III. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 016/06
Ob-3901/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, kontaktna oseba: Duša Bosnić, inž. gr.,
Novi trg 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-61-00, faks 01/425-34-23, elektronska pošta: sazu@sazu.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Consilium d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Erjavec, Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: info@consilium.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Consilium d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Erjavec, Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: info@consilium.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Consilium
d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Erjavec,
Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: info@consilium.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
Sanacijo in adaptacijo stavbe Novi trg 2
v Ljubljani, atrij/vezni trakt, V. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekt Novi trg 2 v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
Sanacijo in adaptacijo stavbe Novi trg 2 v
Ljubljani, atrij/vezni trakt, V. faza. Celoten
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 4. 2006 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije,
B) originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
za ves čas trajanja pogodbe oziroma do
dokončne izvedbe in prevzema pogodbenih
del. Izbrani ponudnik bo moral naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti predložiti v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
C) originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec dostavil do
primopredaje, sicer se bo štelo, da primopredaja ni uspešno opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po začasnih mesečnih situacijah, v 60 dneh
po potrditvi situacije s strani nadzora naroč-

nika, in sicer maksimalno do 70% pogodbenega zneska, ostalih 30% pogodbenega zneska bo naročnik plačal po pridobitvi
uporabnega dovoljenja, in sicer v 60 dneh
od dneva izstavitve računa, ki ga izvajalec
izstavi po uspešni primopredaji predmeta
pogodbe. Predplačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem organu – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge evidence;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik
ni vpisan v kazensko evidenco, ter izjava
ponudnika;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje
poslovanja; ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudnika ni uveden postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež – potrdilo sodišča ali drugega pristojnega organa;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež – potrdilo DURS, ki ni starejše od
30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo –
obrazec BON-1, BON-2 za leti 2004, 2003;
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega računa – potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt TRR. Če ima
ponudnik odprtih več TRR, mora za vse
priložiti potrdilo;
– ponudnik mora biti sposoben zagotoviti finančna sredstva za izvedbo predmeta
naročila do izvršitve plačil s strani naročnika – izjava banke, da lahko ponudnik pri
njej najame kredit v višini 70% ponudbene
vrednosti;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev v času oddaje
ponudbe in vsaj v obdobju enega leta pred
pričetkom tega naročila – poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi tega razpisa javnega naročila, ki
potrjuje, da je ponudnik poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji ter da ima ustrezne profesionalne in
tehnične zmožnosti, finančne vire in druge
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti predpisana dela. Z izjavo ponudnik

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
potrdi, da je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten obseg del ter da
ima proste kapacitete za izvedbo predmeta
javnega naročila;
– spisek referenc, to je najvažnejših
opravljenih del ponudnika v zadnjih treh letih. Ponudnik mora navesti najmanj 3 dela,
ki po naravi del ustrezajo projektu iz tega
javnega razpisa – sanacija in adaptacija
stavb s površino nad 200 m2 in vsaj dvema etažama in podstrešjem in v vrednosti
najmanj nad 50 milijonov SIT (brez DDV).
Priložena morajo biti originalna potrdila naročnikov, in sicer za vsako delo, ki ga ponudnik navaja;
– ponudnik mora imeti zaposleno najmanj 1 osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte v skladu s
77. členom ZGO-1, ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del (Ur.
l. RS, št. 110/02) – Spisek oseb (z navedbo
kvalifikacij in potrdili), ki bodo odgovorne za
kakovost izvedbe javnega naročila in izjavo,
da so te osebe sposobne zagotoviti kvalitetno izvedbo javnega naročila;
– ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur.
l. RS, št. 110/02) – fotokopija veljavne zavarovalne police.
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 (ZGO-1)
(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:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok.
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 20. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 13. uri, Znanstvenoraziskovalni center
SAZU, Novi trg 2 /II, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Slovenska akademija znanosti in
umetnosti

Št.
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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: Peter Martinc, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-91-10,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: peter.martinc@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
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, Slovenija.
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: PI 02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
plinifikacija Občine Brezovica I-faza (KS
Brezovica) – strojna dela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
strojno instalacijskih del pri izgradnji plinovodnega omrežja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za začetek del je 1. maj 2006 in
rok za dokončanje del je 31. oktober 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,600.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti brez DDV, bančna garancija za odpravo napak v višini 5% opravljenih pogodbenih del brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni, šteto od datuma evidentiranega prejema situacije v vložišču naročnika.
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,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– 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,
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– 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:
– dokazila o finančni sposobnosti:
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ne
sme imeti neporavnanih obveznosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1,
– rok plačila,
– kadrovska struktura,
– tehnična opremljenost,
– strokovna priporočila,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, s sklicem na št. 600-02-06. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 13. uri, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o., na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-4049/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): v roke: Ivan Bürgermeister,
tel. +386/2/545-91-00, e-pošta: obcina.puconci@siol.net, faks +386/2/545-91-01.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumen-
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tacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni organ; javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Center za ravnanje z odpadki Puconci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago, izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Puconci, Slovenija.
Šifra NUTS: E038.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet projekta »Center za ravnanje z odpadki Puconci« je razširitev trenutnega
odlagališča komunalnih odpadkov kar
pomeni izgradnjo odlagališča odpadkov,
komunalno ureditev, izgradnjo upravne
zgradbe, zbirnega centra za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča, izgradnjo
avtopralnice in transformatorske postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov
ter kompostarne z vso pripadajočo opremo za funkcionalno delovanje centra, ter
izvedba poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.22.21.10-3, dodatni predmet(-i):
45.22.21.00-0, 45.25.38.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet projekta »Center za ravnanje z odpadki
Puconci« je razširitev trenutnega odlagališča komunalnih odpadkov kar pomeni izgradnjo odlagališča odpadkov, komunalno
ureditev, izgradnjo upravne zgradbe, zbirnega centra za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča, izgradnjo avtopralnice in
transformatorske postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov ter kompostarne
z vso pripadajočo opremo za funkcionalno
delovanje centra, ter izvedba poskusnega
obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja; 1.604,954.900 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1399 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna 1854 dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe projekta – 1034 dni, rok poskusnega
obratovanja – 365 dni, garancijska doba 365
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačil
na ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani, v katerem mora
biti natančno opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
opredeliti tudi nosilca posla, ki skupino ponudnikov, v primeru, da je tej javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika. Nosilec posla sklene pogodbo o
izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna
sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa
vsi drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniki
neomejeno solidarno. V primeru predložitve
skupne ponudbe mora vsak posamezni soponudnik izpolnjevati vse statusne pogoje,
ekonomsko-finančne in tehnično kadrovske
pogoje pa skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije. V primeru, da na razpisu
kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug 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; in da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah, za korupcijo, za goljufijo, za pranje denarja ali za podkupovanje ne sme biti
starejše od 60 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga izda Ministrstvo za pravosodje
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– 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, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
enak najmanj protivrednosti 2.500,000.000
SIT;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
del. V vsakem primeru mora biti kreditni
znesek vsaj 500,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za
leta 2002, 2003 in 2004 (če so samostojni
ponudnik oziroma partnerji skupnega nastopa po zakonu zavezani reviziji, morajo biti
priložena poročila revizorjev za leta 2002,
2003 in 2004). Če posluje manj kot 3 leta,
naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– pismo o nameri banke ali zavarovalne
in/ali kreditne družbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik izvedel vsaj 3 gradbene projekte, po naravi in kompleksnosti
primerljive razpisanim delom v zadnjih 5
letih. Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izgradnjo odlagališča odpadkov prostornine nad 50.000 m3,
objektov in naprav za predelavo ali obdelavo odpadkov z min. kapaciteto 3000 t/leto,
čistilne naprave v velikosti najmanj 10.000
PE, avtoceste (zemeljska dela, premostitveni objekti, odvodnjavanje, ipd.), vodovodnih
sistemov dolžine nad 10.000 m s prečrpalnicami ali kanalizacijskih sistemov dolžine
nad 5.000 m z objekti kot so črpališča, razbremenilniki in zadrževalniki;
– da ima ponudnikovo ključno osebje
(odgovorni vodja del v skladu s 77. in 78.
členom Zakona o graditvi objektov) izkušnje pri izvedbi treh gradbenih projektov,
po naravi in kompleksnosti, primerljivih razpisanim delom v zadnjih 5 letih. Gradbeni
projekt podobne narave in kompleksnosti
pomeni izgradnjo odlagališča odpadkov
prostornine nad 50.000 m3, objektov in naprav za predelavo ali obdelavo odpadkov z
min. kapaciteto 3000 t/leto, čistilne naprave v velikosti najmanj 10.000 PE, avtoceste (zemeljska dela, premostitveni objekti,
odvodnjavanje, ipd.), vodovodnih sistemov
dolžine nad 10.000 m s prečrpalnicami ali
kanalizacijskih sistemov dolžine nad 5.000
m z objekti kot so črpališča, razbremenilniki
in zadrževalniki;
– da bo ponudnik vgradil opremo in material, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec 5.11: referenčna potrdila ponudnikov, izdana s strani naročnikov v obliki
in vsebini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne
dokumentacije;
– obrazec 5.14: obrazec za življenjepise
ključnega osebja;
– obrazec 5.15: referenčna potrdila ključnega osebja, izdana s strani naročnikov v
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obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– potrdilo tuje fizične osebe, da v domicilni državi ni bila pravnomočno obsojena za
kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh
mesecev ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa
že potekla;
– obrazec 5.22: tehnična specifikacija
ponujene opreme in prospektno-tehnična
dokumentacija v obliki brošur.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2000/SI/16/P/PE/009.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: Ob-11454/05 z dne 29. 4. 2005.
Druge prejšnje objave: Ob-19472/05 z
dne 15. 7. 2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 4. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 144.000
SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT
ali enake vsote v EUR, na račun: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št.
računa 33000– 6617471620, IBAN koda/št.
računa SI5633000-6617471620, SWIFT
koda: KLHBSI22, s pripisom “Puconci”. Za
vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 4. 2006 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 4.
2006 ob 12. uri; Občina Puconci, Puconci
80, SI – 9201 Puconci.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Center za ravnanje z odpadki Puconci/Waste
management centre Puconci, št. projekta:
2002/SI/16/P/PE/009).

15-17 / 17. 2. 2006 /

Stran

1115

VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni
sestanek in ogled kraja gradbišča, dne 7. 3.
2006 ob 12. uri po lokalnem času, na naslovu: Občina Puconci, Puconci 80, SI-9201
Puconci. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 2. 2006.
Občina Puconci

Storitve
Št. 411-011-43/05
Ob-3831/06
Razveljavitev
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik, razveljavlja postopek oddaje
javnega naročila za prevoze osnovnošolskih
otrok za leto 2006 in 2007, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 99-101 z dne 11. 11.
2005, Ob-30264/05.
Razpis bo ponovno objavljen.
Občina Hrastnik
Št. 260-8/05-20
Ob-3449/06
Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega
v Ur. l. RS, št. 120-121 z dne 30. 12. 2005,
Ob-36466/05, za izvedbo JN »laboratorijske
preiskave« – sklop 2 – storitve biokemijskega laboratorija po odprtem postopku v
skladu s 23. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) (v
nadaljevanju: ZJN-1A) naročnik skladno z
določbo 77. člena Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) izdaja
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-4053/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
nudenje prehrane za dijake ŠC Celje, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 6 z dne
20. 1. 2006, Ob-679/06 se spremenijo roki
za oddajo ponudb, datum javnega odpiranja in rok za pridobitev razpisne dokumentacije.
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Roki se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 3. 3. 2006.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 3. 3. 2006.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja:
6. 3. 2006 ob 13. uri v prostorih Šolskega
centra Celje.
Šolski center Celje
Pooblaščenec za izvedbo postopka
SIB d.o.o.
Ob-3450/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Neža Planinšič, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-85-64, faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: http://mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODPUT.IT-10/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila so storitve
zagotovitve plačevanja upravnih taks,
drugih stroškov upravnih ter sorodnih
postopkov, glob in prekrškov z uporabo sodobnih plačilnih sredstev (uporaba kreditnih in plačilnih kartic, spletno
plačevanje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.00.00.00-0.
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:
– sklop 1 (ponudnik ga mora ponuditi v
celoti) – plačevanje z uporabo kartic Eurocard/Mastercard in Maestro (BA ali Activa)
in spletno plačevanje (vsaj s tremi različnimi karticami, od katerih mora biti ena Eurocard/Mastercard). Plačevanje mora biti
omogočeno preko POS-terminalov (915 kosov) in plačevanje preko prenosnih POS-terminalov (30) in spletno plačevanje. Plačevanje na prej navedene načine mora ponudnik
zagotavljati tudi za plačevanje s karticami
izbranimi v sklopu 2;
– sklop 2 – plačevanje z uporabo katerekoli plačilne ali kreditne kartice v skladu z
naročnikovimi pogoji iz razpisne dokumentacije.
Podrobneje so storitve razvidne iz razpisne dokumentacije – specifikacij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
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Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku 1,000.000 SIT, če vrednost ponudbe
presega 20,000.000 SIT, z veljavnostjo do
vključno 31. 5. 2006.
2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik
predložil naročniku najkasneje v roku 10 dni
od sklenitve pogodbe, v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti v primeru, da bo
pogodbena vrednost presegla 20,000.000
SIT. Veljavnost garancije za dobro izvedbo
posla je še vsaj deset dni po preteku roka za
dokončno izvedbo posla.
Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv ter morajo biti
izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti
javnega naročila.
III.2) Pogoji za sodelovanje
Pogoji
Pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih
morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in
njihovo dokazovanje
Naročnik bo priznal sposobnost za izvedbo javnega naročila ponudnikom, ki bodo
izpolnjevali spodaj navedene pogoje. Za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora
ponudnik priložiti spodaj navedena dokazila. Če ni v teh navodilih za posamezne
dokumente drugače določeno, zadošča
predložitev kopij zahtevanih dokumentov. V
desnem zgornjem robu vsake kopije mora
ponudnik napisati številčno oznako besedila v obrazcu, na katerega se nanaša (npr.:
9.1.1. – 1, 9.1.2 – 1,…). Dokumenti, ki jih
naročnik prilaga kot dokazila, ne smejo biti
starejši od treh mesecev, šteto od dneva objave razpisa, razen če je v posamezni točki
določeno drugače.
Splošni pogoji:
1. ponudnik mora poslovati v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ;
3. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
6. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
7. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
8. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije
naročniki ne smejo sodelovati in naročniku

Komisija za preprečevanje korupcije ni dovolila, da bi sodeloval s ponudnikom, kolikor
je ponudnik uvrščen na seznam.
Ekonomsko – finančni pogoji:
9. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa.
Tehnični pogoji:
10. za ponujene plačilne in kreditne kratice ima ponudnik najmanj 10.000 imetnikov
na območju Republike Slovenije.
Skupna ponudba, podizvajalci
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik
izpolnjevati vse pogoje, razen ekonomsko –
finančnih in tehničnih pogojev (kumulativa).
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi
navesti, v kolikšnem delu oziroma katere
storitve pri izvedbi javnega naročila bo oddal
podizvajalcu (po posameznem podizvajalcu,
če jih je več). Podizvajalec mora enako kot
ponudnik izpolnjevati splošne pogoje (od 1.
do 4. točke).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da posluje v skladu
z veljavnimi predpisi ter s temi navodili (vsi
ponudniki);
2. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki je pravna oseba (gospodarske družbe));
3. potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega Urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki je
fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik));
4. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence (dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(ponudnik, ki ni banka);
5. veljavno odločbo Banke Slovenije, v
skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona
o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01,
55/03, 42/04; ZBan), o izdaji dovoljenja za
opravljanje storitve izdajanja in upravljanja
drugih plačilnih instrumentov iz devete točke
prvega odstavka istega člena ZBan (ponudnik, ki je banka);
6. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(vsi ponudniki);
7. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (vsi ponudniki);
8. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da v preteklih petih letih pred
objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem in ki izkazuje
zadnje stanje pri vodstvenih delavcih (vsi
ponudniki);
9. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (vsi ponudniki);
10. potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal davke in prispevke in
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druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež in ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji);
11. potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so v
pristojnosti carinskega organa in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji);
12. potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež in ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji);
13. potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije (ponudnik, ki nima sedeža
v Republiki Sloveniji);
14. potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so
v pristojnosti carinskega organa, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji);
15. izjava ponudnika, da ni uvrščen na
seznam poslovnih subjektov s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki ne smejo sodelovati (vsi
ponudniki).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
16. obrazec BON 1/P, ki mora odražati
stanje zadnjega meseca (ponudnik, ki ni
banka);
17. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno
z žigom AJPES, na dan 31. 12. 2004 in
verodostojne listine izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če
obstajajo (ponudnik, ki ni banka);
18. bonitetno poročilo po zadnjih revidiranih podatkih, izdano s strani Banke Slovenije (ponudnik, ki je banka);
19. bilanca stanja za leto 2004 (ponudnik, ki je banka);
20. izkaz uspeha za leto 2004 (ponudnik,
ki je banka).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
17. Izjava ponudnika, da imajo vse plačilne in kreditne kartice, ki jih ponuja najmanj
10.000 imetnikov na območju Republike
Slovenije (vsi ponudniki).
Skupna ponudba, podizvajalci
V primeru skupne ponudbe morajo vsi
skupni ponudniki priložiti vsak zase vsa
zahtevana dokazila, prav tako mora ponudnik za posameznega podizvajalca priložiti
enaka dokazila za izpolnjevanje zahtevanih
pogojev kot jih mora priložiti zase.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:

Št.

Sklop 1:
1. ponujena provizija za kartice Eurocard/Mastercard;
2. ponujena provizija za kartice Maestro
(BA ali Activa);
3. dokazljiv tržni delež za kartice Eurocard/Mastercard glede na ostale kartice;
4. dokazljiv tržni delež za kartice Maestro
(BA ali Activa), glede na ostale kartice.
Ugodnejša bo ponudba, ki bo dosegla
nižji M. Ponudnik mora navesti tudi provizijo
za spletno plačevanje. V primeru, da bosta
dva ponudnika dosegla enak najnižji M, bo
izbran ponudnik, ki bo ponudil nižjo povprečno provizijo za spletno plačevanje.
Sklop 2:
1. višina ponujene provizije za posamezno ponujeno kartico.
V primeru, da bosta dva ponudnika ponudila enako višino provizije za isto kartico,
bo izbran ponudnik, ki ima za posamezno
kartico večje število komitentov.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 3. 2006 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2006
ob 10. uri; Ljubljana, Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-3451/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Marjeta Rejc Saje, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/309-45-39, faks
00386(0)1/309-45-91 ali 00386(0)1/309-45-92,
elektronska pošta: gp.mop@gov.si, internetni naslov: http://www.mop.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I B – 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-50/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava temeljnih topografskih načrtov
na območju urejanja Savinje od Ločice
ob Savinji do Letuša.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se izvaja na
terenu, sedežu podjetja.
Šifra NUTS: SI 00E.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00 – 4; dopolnilni besednjak, glavni predmet: storitve gradbenega projektiranja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava temeljnih topografskih načrtov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 4 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,400.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja pri ponudbi mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom oziroma
da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur.
l. RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
4. da je predložil v razpisni dokumentaciji
zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja,
5. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranih poslovnih računov in nima
dospelih neporavnanih obveznosti,
6. da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
7. da zagotovi ustreznost izobrazbe
nosilca naloge/vodje projekta in sodelavcev/članov projektne skupine ter predloži
ustrezna dokazila,
8. da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta izobrazbo univ. dipl.
inž. geod. in najmanj 10 let delovnih izkušenj, in je bil odgovorni nosilec naloge/vodja
projekta izdelave vsaj 3 temeljnih topografskih načrtov (TTN) za državno infrastrukturo. Reference ne smejo biti starejše od 1. 1.
2000. Za datum reference se šteje dan, ko
je posel zaključen,
9. da v projektni skupini poleg vodje
projekta zagotovi še najmanj dva sodelavca/člana projektne skupine z najmanj visoko
strokovno izobrazbo, s področja geodezije
(dipl. inž. geod.) in najmanj 5 let delovnih
izkušenj in je bil sodelavec pri izdelavi vsaj
1 temeljnega topografskega načrta (TTN) za
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državno infrastrukturo. Reference ne smejo
biti starejše od 1. 1. 2000. Za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen,
10. da ponudnik izkaže, da je izdelal vsaj
3 temeljne topografske načrte za državno
infrastrukturo. Reference ne smejo biti starejše od 1. 1. 2000. Za datum reference se
šteje dan, ko je posel zaključen,
11. da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo
razpisane naloge predpisuje Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00),
12. da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: dokazilo, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za
izpolnjevanje pogoja 5: obrazec BON, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznostih (samostojni podjetnik
predloži dokazila bank, kjer ima odprte račune, iz katerih je razviden zgoraj navedeni
pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D1,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 11:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D2,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 12:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D4.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-50/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
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Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti brezplačno na
sedežu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 13. uri; MOP, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
sejna soba št. 514/V. nadstropje.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
V.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 10/2006
Ob-3484/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Velenje, kontaktna oseba: Sovič Tončka,
Kraigherjeva 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-24-10, faks 03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vrtec Velenje, kontaktna
oseba: Sovič Tončka, Šlandrova 11, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/898-24-10, faks
03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Velenje, kontaktna
oseba: Sovič Tončka, Šlandrova 11, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/898-24-10, faks
03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec
Velenje, kontaktna oseba: Sovič Tončka,
Šlandrova 11, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-24-10, faks 03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje enot vrtca in poslovnih prostorov
za dobo 3 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: enota Tinkara, Šlandrova 11/a, enota Lučka, Kardeljev trg 12,
enota Najdihojca, Prešernova 3, enota
Vrtiljak,Cesta talcev 20, enota Ciciban, Koželjskega cesta 8, enota Jakec, Pohorskega
bataljona 14, enota Sonček, OŠ Šentilj, enota Vinska gora, OŠ Vinska gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
dela je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in/ali konec
31. 3. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje navedene v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
in postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če se takšno dovoljenje po predpisih zahteva;
6. ostale pogoje navedene v 7. členu
– sestavni del ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih izvajal storitve
čiščenja prostorov v vsaj treh javnih zavodih
od tega vsaj v enem s področja vzgoje in izobraževanja (vrtci-šole) v izmeri, ki je enaka
ali večja od 4.000 m2.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Predpisi ter
standardi in normativi veljavni za predmet
javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 6. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: izključno na transakcijski račun št. 01333-6030642837, sklic
na št. 00-77706.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 6. 2006.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 3. 2006 ob
12. uri; Vrtec Velenje – uprava, Šlandrova
11/a, Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Vrtec Velenje
Št. 4301-2/06
Ob-3680/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna
oseba: Saša Stopar, Cesta 5. maja
6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-91-16, faks 05/365-91-33, elektronska pošta: sasa.stopar@ajdovscina.si, internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izbiro banke za dodeljevanje stanovanjskih kreditov s subvencionirano obrestno mero v Občini Ajdovščina ter kreditov za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Ajdovščina in Vipava.
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: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

Št.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-2/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: kolikor želi ponudnik prejeti razpisno dokumentacijo po pošti,
mora plačati 5.000 SIT na enotni zakladniški
podračun št. 01201-0100014597, ter poslati
potrdilo o plačilu ter davčno številko po faksu. Razpisna dokumentacija bo na voljo
tudi na spletni strani www.ajdovscina.si, rubrika Razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2006
ob 10.15; Odpiranje ponudb bo v mali sejni
sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 24/2006
Ob-3719/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-88-50, faks 01/515-28-75, elektronska pošta: vdc.rac@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 17.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje gostinskih storitev za potrebe uporabnikov VDC Tončke Hočevar in
oskrba dislociranih enot centra s pripravljenimi obroki hrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: VDC Tončke Hočevar,
Vodnikova 56, 1000 Ljubljana.
Dislocirane enote:
– Enota Bežigrad, Vojkova 58, Ljub
ljana,
– Enota Zelena jama, Zvezna 18, Ljub
ljana,
– Enota Moste, Pokopališka 11, Ljub
ljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 4. 2006 in/ali konec 31. 3. 2007;
z možnostjo podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo na
podlagi mesečnega računa v roku 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 50 točk,
2. vključevanje uporabnikov VDC v delovni proces – 10 točk,
3. reference – 10 točk,
4. certifikat kakovosti ISO 9001 za opravljanje dejavnosti gostinstva – 10 točk,
5. ocena komisije – 20 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 3. 2006.
Cena: 15.000 SIT, v ceno je vključen
DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati na podračun UJP
št. 01100-6030307479, sklic na številko:
760007, potrdilo je potrebno priložiti ob prevzemu dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 3. 2006 do 12.
ure, kolikor je ponudba poslana po pošti se
smatra za pravočasno, če prispe na naslov
do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
V.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 so lahko predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s
pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 13. uri; VDC Tončke Hočevar, Vodnikova
56, Ljubljana, sejna soba – 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Ob-3737/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javne naprave, javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Meta Širca, Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12, elektronska pošta: Meta.sirca@javne-naprave.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta Širca,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne
naprave, javno podjetje d.o.o., tajništvo,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, 3000 Celje, Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/JN-06/S-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje obratovalnega monitoringa emisijskih virov na odlagališču Bukovžlak.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Odlagališče Bukovžlak,
Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje obratovalnega monitoringa emisijskih
virov na odlagališču Bukovžlak.
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 vrednosti
900.000 SIT in veljavnostjo do 8. 6. 2006.
Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran izdal garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti
4,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudbena cena je fiksna, račun je plačljiv v roku
60 do 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:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
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– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– reference ponudnika na razpisanem
področju,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS,
– zoper ponudnikove vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kazniva dejanja, ki je povezano z njihovim
poslovanjem,
– ekonomska in finančna sposobnost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanju vodstvenih delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, potrdilo, da ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije, potrdilo o
poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, obrazec BON
1 in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc na podobnih
delih za obdobje zadnjih treh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena 80%,
– reference 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 10.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o. Teharska c. 49, 3000 Celje, št.
06000-0141787818 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 6. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006 ob
11.30, sejna soba Javnih naprav, Teharska
cesta 49, 3000 Celje.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Meta Širca
Javne naprave d.o.o., Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Ob-3834/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asič, Majnikova ulica 001, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/837-22-20, elektronska pošta: zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi dializnih bolnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj bivanja bolnika-dializni
center-kraj bivanja bolnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: cca
196.000 km letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 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.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 ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Določila splošnega
dogovora in področnega dogovora za zdravstvene domove.
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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: JN-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 3. 2006, cena:
3.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni Zdravstvenega doma Ribnica oziroma nakazilo na podračun pri UJP št. rač.
01304-6030923812, sklic na številko 00 in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 3. 2006
ob 12. uri, sejna soba Zdravstvenega doma
Ribnica, Majnikova ulica 001.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
Ob-3841/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 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) 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 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2006 VIES 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so nadgradnje
in vzdrževanje aplikacij za podporo sistemu izmenjave DDV podatkov s članicami
EU – (Sistem VIES) za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na sedežu naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.25.40.00.
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 so nadgradnje
in vzdrževanje aplikacij za podporo sistemu
izmenjave DDV podatkov s članicami EU
– (Sistem VIES) za potrebe Davčne uprave
Republike Slovenije.
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Javno naročilo je natančno opredeljeno
v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
dostopna na spletni strani naročnika; rubrika
javna naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006, konec 1. 4.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5 mio SIT, ki mora
veljati do 22. 6. 2006;
– ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe,
naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla
v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti;
– ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
naročniku izročiti finančno zavarovanje za
zavarovanje garancijskih in jamčevalnih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
plačila, roki za obračun, ter pogoji za plačevanje so definirani v razpisni dokumentaciji
in v vzorcu pogodbe. Plačilni rok je 30 dni od
prejema računa. Predplačil ni.
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:
– ponudbo lahko odda tudi skupina ponudnikov, ki nima lastnosti pravne osebe.
Naročnik bo v primeru, da bo ta skupina
izbrana kot najugodnejši ponudnik, pred
podpisom pogodbe kot pogoj za sklenitev
pogodbe, zahteval izvod pisne pogodbe
med ponudniki;
– če ponudnik nastopa s podizvajalci, ali
v primeru, ko ponudbo oddaja skupina ponudnikov, morajo predložiti izpolnjen OBR_
04 Seznam sodelujočih;
– reference za pogoje in merila lahko
izkaže ponudnik in/ali podizvajalec. Tisti, ki
referenco izkazuje mora tudi opravljati tovrstna dela na projektu;
– pogoji so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno dostopna
na spletni strani naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, v katero sodi predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila ni imel prispelih
neporavnanih obveznosti. Dokazilo: Obrazec BON-2 ali potrdila bank.
– ponudniki morajo v ponudbi predložiti
poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– poznavanje problematike gradnje in
uvajanja spletnih aplikacij v. NET tehnologiji. Ponudnik mora dokazati, da je v za-
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dnjih treh letih pred rokom za predložitev
ponudb postavil vsaj eno aplikacijo z vsemi
lastnostmi, ki so v obrazcu »Potrdilo o uspešno zaključenem projektu postavitve spletne
aplikacije«;
– ponudnik mora dokazati, da je postavil vsaj eno aplikacijo z lastnostmi, ki so
navedene v obrazcu: »Potrdilo o uspešno
postavljeni aplikaciji, ki hkrati dostopa do
podatkov v Oracle9.x in v MS SQL Server
2000«;
– ponudnik mora za izvedbo razpisanih
storitev izkazati in ponuditi zadostno število delavcev za izvedbo razpisanih storitev. Vodja projekta ima izkušnje za vodenje
pridobljene pri vsaj eni izmed referenčnih
aplikacij.
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. 6 z dne 20. 1.
2006, Ob-835/06.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. S9 z dne 14. 1. 2006, Ob-10009/SL.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. potrdilo o uspešno realizirani aplikaciji
na področju VIES sistemov,
3. vodja projekta je naveden na potrdilu
Potrdilo o uspešno realizirani aplikaciji na
področju VIES sistemov,
4. referenčna aplikacija »VIES aplikacija« je narejena kot spletna aplikacija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-2/2006-0109-01.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletni
strani naročnika: www.gov.si/durs.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 21. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 10.30 na sedežu 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.4) Dodatne informacije: v skladu z
97. členom ZJN-1A lahko naročnik odda
javno naročilo storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave izvajalcu,
kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre
za nove storitve, ki so ponovitev podobnih
storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je
oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar
pod pogojem, da take storitve ustrezajo
osnovnemu projektu, za katerega je bilo
oddano prvo naročilo po javnem razpisu
in da od sklenitve prve pogodbe še niso
pretekla tri leta.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-3876/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks, 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.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: 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: OIŽ-321-21-1/2006-AKTRP/ razpis za pakiranje in dobavo brušenega riža v centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj
in Slovenska Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pakiranje in dobava brušenega riža (v
dveh fazah) v centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 600 ton riža,
v skladišču Monfer S. P. A., Via XXV Aprile
Ovest 12, 42049 S.Ilario d'Enza (RE) Italia.
Za plačilo transporta je na voljo 1,800.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec
29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo riž, v skladišču Monfer S. P. A., Via XXV Aprile Ovest
12, 42049 S.Ilario d'Enza (RE) Italia.
Za plačilo transporta je na voljo 1,800.000
SIT..
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o pakiranju in dobavi
brušenega riža (v dveh fazah) v centralna
skladišča Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN – 1, 1.
točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena
ZJN – 1, 2. točka; 1. odstavek 42.a člena
ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
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. ponujena največja količina pakiranega, paletiranega in dobavljenega brušenega riža,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 3. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 9. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v
Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-3877/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.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: 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: OIŽ-321-21-2/2006-AKTRP/ razpis za pakiranje in dobavo kristalnega belega sladkorja v centralna skladišča
humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza
združenj in Slovenska Karitas.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pakiranje in dobava kristalnega belega
sladkorja (v dveh fazah) v centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj;
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 300 ton kristalnega belega sladkorja, v skladišču Tovarne sladkorja Ormož, Opekarniška cesta
4; Ormož 2270, odgovorna oseba: Direktor Jurij Dogša, tel. +386/2/741-03-00, telefaks +386/2/740-12-91, e-pošta: tovarna.sladkorja@tso.si.
Za plačilo transporta je na voljo 1,400.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec
29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo kristalni beli sladkor, v skladišču Tovarne sladkorja Ormož, Opekarniška cesta 4; 2270
Ormož, odgovorna oseba: Direktor Jurij Dogša, tel. +386/2/741-03-00, telefaks +386/2/740-12-91, e-pošta: tovarna.sladkorja@tso.si.
Za plačilo transporta je na voljo 1,400.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o pakiranju in dobavi
kristalnega belega sladkorja (v dveh fazah)
v centralna skladišča Slovenske Karitas in
Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člen ZJN – 1,
1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člen
ZJN – 1, 2. točka; prvi odstavek 42.a člena
ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
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. ponujena največja količina pakiranega
in dostavljenega kristalnega belega sladkorja,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 3. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 10. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v
Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-3878/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.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: 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: OIŽ-321-21-3/2006-AKTRP/ razpis za pakiranje in dobavo moke v
centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in Slovenska
Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pakiranje in dobava moke (v dveh fazah)
v centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči križ
Slovenije – Zveza združenj;
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 323,29 ton
pšenice, v skladišču, Agrograin Kereskedelmi Rt., Hoch J.street 98, 8900 Zalaegerszeg, Madžarska.
Za plačilo transporta je na voljo 1,200.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec
29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
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Za plačilo blaga je na voljo pšenica, v
skladišču Agrograin Kereskedelmi Rt., Zalaegerszeg, Hoch J.street 98, 8900 Zalaegerszeg, Madžarska.
Za plačilo transporta je na voljo 1,200.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o pakiranju in dobavi
moke (v dveh fazah) v centralna skladišča
Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN
– 1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42.
člen ZJN – 1, 2. točka; prvi odstavek 42.a
člena ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
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. ponujena največja količina pakirane in
dostavljene moke,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 3. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 11. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v
Skupnosti
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-3879/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
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elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.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: 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: OIŽ-321-21-4/2006-AKTRP/razpis za pakiranje in dobavo testenin
v centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in Slovenska Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pakiranje in dobava testenin (v dveh fazah) v centralna skladišča humanitarnih
organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči
križ Slovenije – Zveza združenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 700 ton pšenice, v skladišču, Agrograin Kereskedelmi
Rt., Hoch J. street 98, 8900 Zalaegerszeg,
Madžarska.
Za plačilo transporta je na voljo 1,800.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec
29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo pšenica, v
skladišču, Agrograin Kereskedelmi Rt.,
Hoch J.street 98, 8900 Zalaegerszeg, Madžarska.
Za plačilo transporta je na voljo 1,800.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o pakiranju in dobavi
testenin (v dveh fazah) v centralna skladišča
Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN – 1, 1.
točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člen ZJN
– 1, 2. točka; prvi odstavek 42.a člen ZJN-1,
1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

Stran

1124 /

Št.

15-17 / 17. 2. 2006

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. ponujena največja količina pakiranih in
dostavljenih testenin,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 3. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 12. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v
Skupnosti
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-3880/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.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: 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: OIŽ-321-21-5/2006-AKTRP/ razpis za pakiranje in dobavo ješprena
v centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in Slovenska Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pakiranje in dobava ješprena (v dveh fazah) v centralna skladišča humanitarnih
organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči
križ Slovenije – Zveza združenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 238,71 ton
ječmena, v skladišču Nikl Balázs 9738
Tömörd, topographical number: 109/3, Madžarska.
Za plačilo transporta je na voljo 1,200.000
SIT.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec
29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo ječmenj v
skladišču Nikl Balázs 9738 Tömörd, topographical number: 109/3, Madžarska.
Za plačilo transporta je na voljo 1,200.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o pakiranju in
dobavi ješprena (v dveh fazah) v centralna
skladišča Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN
– 1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42.
člena ZJN – 1, 2. točka; prvi odstavek 42.a
čl. ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
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. ponujena največja količina pakiranega
in dostavljenega ješprena,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 3. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 13. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v
Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-3881/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.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: 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: OIŽ-321-21-6/2006-AKTRP/razpis za pakiranje in dobavo UVT
mleka v centralna skladišča humanitarnih
organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in
Slovenska Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pakiranje in dobava UVT mleka (v dveh
fazah) v centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj.
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 863.810 EUR
oziroma 206,899.771 SIT.
Za plačilo transporta je na voljo 4,779.431
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec
29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo 863.810 EUR
oziroma 206,899.771 SIT.
Za plačilo transporta je na voljo 4,779.431
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o pakiranju in dobavi
UVT mleka (v dveh fazah) v centralna skladišča Slovenske Karitas in Rdečega križa
Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1,
2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1, 1.
točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
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. ponujena največja količina pakiranega
in dostavljenega UVT mleka,
2. ponujeni najnižji stroški prevoza blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 3. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 14. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v
Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-3883/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Sonja Vrhovec, Trg francoske revolucije 1-2, 1000
Ljubljana.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve II A točka 3 in storitev II
B točka 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-265.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
hotelske storitve in letalske prevozne
storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila za hotelske storitve
je 35 mio SIT, za letalske prevozne storitve
pa 15 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. marca 2006.
Cena: 14.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. marec 2006 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 17. marec 2006.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Festival Ljubljana
Ob-3887/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) tocka(e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo; gospodarska
družba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Poslovalnice po celotni Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje prostorov Pošte Slovenije.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: Naslov: Izvajanje čiščenja
na objektu uprave družbe – Slomškov trg
10 v Mariboru.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektu uprave družbe – Slomškov trg 10
v Mariboru.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature poslovalnic so priloga razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2: Naslov: Izvajanje čiščenja na
objektih PE Celje.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Celje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3: Naslov: izvajanje čiščenja na
objektih PE Koper.
1) Kratek opis: Izvajanje čiščenja na
objektih PE Koper.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4: Naslov: Izvajanje čiščenja na
objektih PE Kranj.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Kranj.
2) Enotni besednjak javnih narocil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5: Naslov: Izvajanje čiščenja na
objektih PE Ljubljana.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
Sklop št. 6: Naslov: Izvajanje čiščenja na
objektih PE PLC Ljubljana.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE PLC Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
Sklop št. 7: Naslov: Izvajanje čiščenja na
objektih PE Maribor.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Maribor.
2) Enotni besednjak javnih narocil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
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Sklop št. 8: Naslov: Izvajanje čiščenja na
objektih PE Murska Sobota.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Murska Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
Sklop št. 9: Naslov: Izvajanje čiščenja na
objektih PE Nova gorica.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Nova gorica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak. glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
Sklop št. 10: Naslov: Izvajanje čiščenja
na objektih PE Novo mesto.
1) Kratek opis: izvajanje čiščenja na
objektih PE Novo mesto.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
3) Količina ali obseg: naslovi in kvadrature prostorov so priloga razpisne dokumentacije.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje prostorov Pošte Slovenije, d.o.o.:
1. sklop: izvajanje čiščenja na objektu
uprave družbe – Slomškov trg 10 v Mariboru;
2. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Celje;
3. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Koper;
4. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Kranj;
5. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Ljubljana;
6. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE PLC Ljubljana;
7. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Maribor;
8. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Murska Sobota;
9. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Nova gorica;
10. sklop: izvajanje čiščenja na objektih
PE Novo mesto.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 5. 2006; zaključek 30. 4. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
500.000 SIT), izbrani ponudnik predloži tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
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– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da uposteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in financna sposobnost:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izjava ponudnika, v kateri navaja, da
bo pooblaščeni delavec ponudnika izvajal
redno mesečno kontrolo storitev čiščenja
na objektih in lokacijah ter dostavljala naročniku redno mesečno poročilo o izvedenih
aktivnostih;
– ponudnik mora predložiti varnostne
liste za čistila, izdana s strani ustrezne institucije. Ponudnik mora predložiti seznam
čistil, ki jih bo uporabljal na objetih oziroma
lokacijah in navesti namen uporabe (npr.
steklo, parket...) in priložiti ustrezen varnostni list;
– ponudnik mora opisati tehnologije čiščenja v skladu s standardi, ki jo bo uporabljal na objektih oziroma lokacijah (tako za
dnevno, tedensko, mesečno čiščenje kot za
letne aktivnosti).
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3/S.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006 IS 020–022170 z dne 31. 1. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: 2. 4. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da; 2.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane

ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 6. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 4.
2006 ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/449-23-79.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb: zoper razpisno dokumentacijo lahko ponudniki vložijo pritožbo
v vsaki fazi naročila (do roka za oddajo ponudb). Zoper sklep o oddaji naročila lahko
ponudniki vložijo zahtevek za revizijo v 10
dneh od prejema obrazloženega obvestila,
ki ga ponudnik lahko zahteva v 8 dneh od
prejema obvestila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
Slovenija, faks 02/449-23-79.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 2. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-3890/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba:
mag. Mateja Tomin Vučkovič, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-33-11,
faks 01/433-12-20, elektronska pošta: Mateja.vuckovic@gov.si, internetni naslov:
www.mg.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzpostavitev in upravljanje s centralnim
slovenskim turističnim rezervacijskim
sistemom:
1. sklop: vzpostavitev in vzdrževanje
centralnega slovenskega turističnega rezervacijskega sistema,
2. sklop: upravljanje s centralnim slovenskim turističnim rezervacijskim sistemom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 84.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 84.
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2) Kratek opis: vzpostavitev in vzdrževanje centralnega slovenskega turističnega
rezervacijskega sistema.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 84.
2) Kratek opis: upravljanje s centralnim
slovenskim turističnim rezervacijskim sistemom.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec do 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. in 2. sklop:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
– za pravne osebe: vsi registrski listi
iz sodnega registra ali drugega ustreznega registra, iz katerih izhaja registracija za
opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: potrdilo o
registraciji AJPES ali drugega ustreznega
registra.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti podpisano in žigosano izjavo, da dokumenti izražajo zadnje stanje
ponudnika;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je glede na veljavno
zakonodajo in način opravljanja dejavnosti
posebno dovoljenje potrebno; če ni potrebno, ponudnik priloži podpisano in žigosano
izjavo, da posebno dovoljenje glede na veljavno zakonodajo in način opravljanja dejavnosti ni potrebno;
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ga v Sloveniji izdaja
Ministrstvo za pravosodje ter izjavo, da zo-
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per njega ni uveden kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem. Ponudnik mora predložiti
oba dokumenta. Tuj ponudnik oziroma podizvajalec predloži potrdilo pristojnega državnega organa, iz katerih izhaja, da ponudnik
ni v kazenskem postopku oziroma da ni bil
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica
je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali
da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Tuj ponudnik oziroma
podizvajalec predloži potrdilo drugih državnih organov, iz katerih izhaja, da ponudnik ni
v kateri od zgoraj navedenih situacij;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati; potrdilo izda DURS ali drug pristojni
organ v državi; potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. in 2. sklop:
– ponudnik mora biti finančno in ekonomsko sposoben izvesti javno naročilo – potrdilo o neblokiranem transakcijskem računu
v zadnjih šestih mesecih; ponudnik mora
predložiti potrdila vseh bank, pri katerih ima
odprt TRR oziroma bančni račun.
Samo 1. sklop:
– kolikor vrednost ponudbe presega 50
mio SIT, mora ponudnik izkazati, da ima
poravnane vse obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov v času
oddaje ponudbe – poročilo pooblaščenega
revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov; poročilo ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. sklop:
– ponudnik mora razpolagati z vsemi potrebnimi licencami in pravicami intelektualne
lastnine do informacijske rešitve, ki jo ponuja – izjava;
– verzija rezervacijskega sistema, ki ga
ponudnik ponuja in navaja v ponudbi, mora
biti na dan oddaje ponudbe v uporabi že
vsaj 6 mesecev, vendar ne več kot 2 leti
(šteto od dne oddaje ponudbe nazaj). Verzija rezervacijskega sistema, ki ga ponudnik
ponuja, mora na dan oddaje ponudbe vključevati vsaj 250 aktivnih ponudnikov nastanitev (kot aktivni ponudnik se šteje ponudnik,
pri katerem je bila v navedenem času opravljena vsaj ena rezervacija) in v njem mora
biti opravljenih do datuma oddaje ponudbe
najmanj 500 uspešno izvedenih rezervacij.
Kot uspešno izvedena rezervacija se šteje
rezervacija nastanitvene kapacitete preko
interneta. Število navedenih minimalnih referenc, ki jih mora ponudnik predložiti, je
najmanj 1. – izjava;
– ponudnik mora imeti vsaj dveletne
predhodne izkušnje pri vzpostavljanju in
vzdrževanju rezervacijskih sistemov (katerakoli verzija). Kot predhodna izkušnja
oziroma referenca se šteje vzpostavitev in
vzdrževanje rezervacijskega sistema, za katerega je imel ponudnik vse potrebne licen-
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ce in pravice intelektualne lastnine. Število
navedenih minimalnih referenc, ki jih mora
ponudnik predložiti, je najmanj 1. – izjava;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
– izjava.
2. sklop:
– ponudnik mora imeti predhodno vsaj
triletne izkušnje na področju turizma – šteto
od datuma oddaje ponudbe nazaj. Izkušnja
ali referenca na področju turizma pomeni,
da je ponudnik bodisi dejaven na področja
turizma več kot tri leta, bodisi izvaja različne
projekte s področja turizma ali za turistično
gospodarstvo več kot tri leta brez večjih
prekinitev (seštevek polnih mesecev brez
projektov s tega področja je lahko največ 6).
Kot projekt bo upoštevan katerikoli projekt
z vsebinami s področja turizma. Opis referenc mora ponudnik predstaviti v ponudbi.
V primeru, da ima ponudnik v zadnjih 5 letih
izkušnje z opravljanjem dejavnosti klicnega
centra, bo deležen dodatnih točk pri ocenjevanju – izjava;
– ponudnik mora izkazati vsaj eno referenco, iz katere izhaja, da je predhodno že
vzpostavil, upravljal ali razvil rezervacijski
sistem – ta pogoj morajo ponudniki izpolnjevati ob prijavi na razpis. Referenca ne
sme biti starejša od 5 let od dneva oddaje
ponudbe. V primeru, da ima ponudnik več
kot 5 referenc s področja vzpostavljanja ali
upravljanja ali razvoja rezervacijskega sistema pridobi pri ocenjevanju dodatne točke
– izjava;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
– izjava;
– ponudnik mora podati spisek oseb, ki
bodo sodelovale pri izvajanju javnega naročila, z navedbo njihovih kvalifikacij – izjava;
– ponudnik mora imeti na razpolago
ustrezen strokoven kader (zaposleni strokovnjaki ali podizvajalci) v zahtevanem času
s področja vodenja projektov, turizma in informatike, in sicer najmanj:
– 1 x vodja tima za vzpostavitev CRSja pri ponudniku najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področjih, ki jih pokriva ta razpis
(t.j. vzpostavljanje ali upravljanje ali razvoj
CRS). Skupno mora imeti 8 let delovnih
izkušenj,
– 2 x strokovnjak s področja turizma
mora imeti minimalno visokošolsko izobrazbo in dobro poznavanje področja turizma
(vsaj 3 leta izkušenj na področju turizma, pri
čemer opravlja naloge povezane s turizmom
ter izvajanje projektov na tem področju),
– 1 x pravni strokovnjak mora imeti
najmanj 3-letne izkušnje na področju gospodarstva,
– 1 x strokovnjak za informacijske sisteme in baze podatkov.
Za vse predlagane kadre mora ponudnik
predložiti življenjepise in potrdila o zahtevani izobrazbi in delovnih izkušnjah. Delovne
izkušnje se izkazujejo z lastnimi izjavami
oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog
iz naročila;
– ponudnik mora s klicnim centrom zagotavljati visoko raven storitev, zaradi česar morajo tako pri vzpostavljanju kot delovanju klicnega centra sodelovati osebe z
ustrezno strokovno izobrazbo. Pri vzpostavljanju klicnega centra morajo sodelovati
osebe z visokošolsko izobrazbo ter znanji s področja turizma in informatike. Po
vzpostavljenem klicnem centru pa morajo
za operativno delo v njem biti angažira-
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ni ustrezni kadri z aktivnim znanjem tujih
jezikov, da bodo lahko v vsakem trenutku
pokrivali tri tuje jezike (angleščina, nemščina, italijanščina) in slovenščino. Za vse
predlagane kadre pri vzpostavitvi in za delo
v klicnem centru mora ponudnik predložiti
življenjepise.
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:
Sklop 1:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko
najugodnejša ponudba. Ponudbe ponudnikov, ki bodo izpolnile vse zahtevane pogoje,
bo naročnik ocenjeval na podlagi meril, ki so
podana v nadaljevanju. Ponudbo, ki bo na
podlagi meril zbrala največje število točk,
bo naročnik ocenil kot najugodnejšo. S ponudnikom, ki poda najugodnejšo ponudbo,
lahko naročnik sklene pogodbo.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane naslednje skupine meril:
Merilo
1. Cena
1.1 Nakup CRS-ja – vzpostavitev
tehnične rešitve CRS
1.2 Redno delovanje in vzdrževanje
2. Rok izvedbe, usposabljanje in
podpora
3. Dodatna podpora vsebinskim
skrbnikom
4. Reference izvajalca
5. Funkcionalnosti
Skupaj:

Število
točk
50
15
35
20
10
20
20
120

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Sklop 2:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. Ponudbe ponudnikov, ki
bodo izpolnile vse zahtevane pogoje, bo
naročnik ocenjeval na podlagi meril, ki so
podana v nadaljevanju. Ponudbo, ki bo na
podlagi meril zbrala največje število točk, bo
naročnik lahko ocenil kot najugodnejšo.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane naslednje skupine meril:
Merilo
1. Cena
1.1 Vzpostavitev CRS-ja
1.2 Upravljanje CRS-ja
2. Reference izvajalca
Skupaj:

Število
točk
50
15
35
20
70

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN1/2006/MTV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 4. 2006.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh www.mg.gov.si ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (recepcija).
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve prijavitelja, poslane po elektronski pošti
na naslov: mateja.vuckovic@gov.si.
Dodatne informacije so na voljo na naslovu mateja.vuckovic@gov.si.
Vsaka zahteva za pojasnilo oziroma vsako vprašanje naj se pošlje v pisni obliki po
faksu 01/433-12-20 ali po elektronski pošti
na naslov: mateja.vuckovic@gov.si. Zahteva za pojasnilo oziroma vprašanje mora na
zgornje naslove prispeti najpozneje 5 dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte ali po faksu prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno
dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v
evidenco potencialnih ponudnikov. Kolikor
ponudnik prevzame razpisno dokumentacijo
preko spletne strani www.mg.gov.si bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do 10.
ure.
Način prijave: popolna vloga, v skladu z
razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do 10. 4.
2006, do 10. ure (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana) v zaprti ovojnici po navodilih iz razpisne dokumentacije.
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 je javno. Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 10. 4. 2006 do 10.
ure (velja žig Ministrstva za gospodarstvo).
Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku,
se vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje p ravico, da se na podlagi 2. točke
97. člena Zakona o javnih naročilih po izteku
pogodbe, sklenjene na podlagi tega postopka oddaje javnega naročila, z, v vsakem
posameznem sklopu izbranim, izvajalcem
pogajanja o sklenitvi nove pogodbe, katere
predmet je ponovitev podobnih storitev, kot
se oddajajo v tem postopku.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 430-0004/20026
Ob-3891/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest
v Občini Rogaška Slatina za obdobje od
1. 4. 2006 do 14. 3. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Rogaška Slatina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno in
zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Rogaška Slatina za obdobje od 1. 4. 2006
do 14. 3. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2006 in konec 14. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 60
dni po odpiranju ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval dela na osnovi izstavljenih
situacij/računov, v roku 30 dni od uradnega
prejema, ob upoštevanju določil Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2006 in 2007, podrobneje v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe.
III.2) 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 poravna-
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ve (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,
– izpolnjen obrazec referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj dveh naročil
enakih ali podobnih del in storitev v zadnjih
treh letih, minimalne vrednosti 20 milijonov
SIT brez DDV vsak,
– minimalni plačilni rok je 30 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o zavarovanju dejavnosti,
– izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti in upoštevanju veljavnih predpisov,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. mehanizacija – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0004/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do 10. 3.
2006.
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: 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: 15. 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: 13. 2. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-4056/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Senožeče,
kontaktni osebi: Marko Marčelja, Gerželj
Gorazd, Senožeče 19, 6224 Senožeče,
Slovenija, tel. 05/76-55-430, 041/561-714,
041/706-801, faks 05/76-55-430.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Divača, kontaktna oseba: Vesna Pavlovčič, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-33,
faks 05/731-09-40, elektronska pošta: vesna.pavlovcic@divaca.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
finančni najem za nabavo gasilskega vozila GVC 16/25.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prostovoljno gasilsko
društvo Senožeče, Senožeče 19, 6224 Senožeče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: finančni
najem, ki obsega nabavo podvozja za gasilsko vozilo GVC 16/25, v skladu s tipizacijo
vozil GZS.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: veljavnost ponudbe je 120 dni od
dneva oddaje ponudbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastna menica za resnost ponudbe;
– lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– lastna menica za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: finančni
najem (leasing) v 60 obrokih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija za opravljanje dejavnosti;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da 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;
– BON2 ali enakovredno dokazilo banke,
da transakcijski račun ni blokiran;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leta 2002, 2003 in 2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Berila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 3. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2006
ob 15. uri, Prostovoljno gasilsko društvo Senožeče, Senožeče 19, 6224 Senožeče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo
Senožeče
Št. 35053-0001/2006-15
Ob-4057/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zreče, kontaktna oseba: Danilo Marinko, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, Slovenija, tel. 041/398-737, faks 03/57-62-498,
elektronska pošta: danilo.marinko@zrece.si,
internetni naslov: www.zrece.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35500-0001/2006-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
celostno odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo na porečju
Dravinje, za območje 8 občin.
II.1. 7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: 8 občin: Majšperk, Oplotnica, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Videm, Vitanje in Zreče
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 10% od ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%,
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti - izpisek iz sodne ali druge
evidence,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen - potrdilo ministrstva za pravosodje,
– 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-potrdilo sodišča,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane - potrdilo ministrstva za pravosodje,
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– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila - izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati - potrdilo davčnega urada,
ki ni starejše od 0 dni od dneva za oddajo
ponudbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa-BON obrazci ali potrdilo banke ali drugo dokazilo,
– da ponudnik nudi najmanj 60-dnevni
plačilni rok - izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila - izjava ponudnika,
– da je ponudnik izdelal 2 projekta idejnih zasnov po letu 2000 za kanalizacijo in
čistilne naprave ter oskrbe s pitno vodo,
– da je ponudnik izdelal komplet 2 projekta za kohezijski ali strukturni sklad po letu
2000 s področja komunalne infrastrukture
ter oskrbe s pitno vodo (predivesticijska zasnova, feasibility study) - dokazilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35500-0001/2006-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 3. 2006.
Cena: 24.000 tolarjev (vključen DDV).
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi na podlagi dokazila o plačilu na transakcijski račun Občine Zreče št: 01344-0100003613, sklic:
35500-0001/2006-05 z oznako predmeta
plačila () in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 45 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2006
ob 13. uri, Občina Zreče, Cesta na Roglo
13 b, Zreče, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Občina Zreče
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Ob-4058/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Sanja Pregl, tel. 01/471-94-62, v roke: Sanja Pregl, e-pošta: razpis.prevajanje@bsi.si,
faks 01/251-55-16, internetni naslov naročnika: http://www.bsi.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: Banka Slovenije,
Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e) vložišče.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JAV-RAZ-01-OK/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: (c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava prevodov in lektur.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50334400.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevodi, lekture, znaki:
– slovensko-angleško: 2052514 znakov,
– angleško-slovensko: 1544960 znakov,
– nemško-slovensko: 132566 znakov,
– slovensko-nemško: 3211 znakov,
– italjansko-slovensko: 61156 znakov,
– slovensko-italjansko: 551 znakov,
– slovensko-madžarsko: 551 znakov,
– madžarsko-slovensko: 1310 znakov,
– slovensko-hrvaško: 36253 znakov,
– srbsko-angleško: 37971 znakov,
– francosko-slovensko: 6148 znakov,
– lektura: slovensko: 832516 znakov,
– lektura: angleško: 80900 znakov.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 2009.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za:
1. za resnost ponudbe,
2. za dobro izvedbo posla (izbrani dobavitelj).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za

ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnja tri leta (2002, 2003, 2004) (v kopiji),
– potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune, katere ima
ponudnik odprte, iz katerih bo razvidno, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih 6
mesecih ni bil blokiran (v originalu ali kopiji
in ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa).
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da vsak prevajalec
razpolaga z nujno potrebno tehnično in programsko opremo za prevajanje in lektoriranje (faks, telefon, osebni računalniki, e-pošta, urejevalnik besedil, Trados…),
– izjava ponudnika, da je sposoben zagotoviti zahteve po 2. in 3. točki naročnikovega pogoja 10) zadostne kadrovske in
tehnične zmogljivosti.
Zadostne kadrovske zmogljivosti:
1. da je pri ponudniku zaposlenih (ali v
dolgoročnem pogodbenem razmerju):
– za prevajanje iz angleščine v slovenščino in obratno vsaj 10 oseb,
– za lektoriranje angleščine vsaj 2 osebi,
– za lektoriranje slovenščine vsaj 3 osebe,
– za prevajanje iz nemščine v slovenščino in obratno vsaj 2 osebi,
– za prevajanje za italijanščine v slovenščino in obratno vsaj 2 osebi,
– za prevajanje iz madžarščine v slovenščino in obratno vsaj 1 oseba,
– za prevajanje iz hrvaščine v slovenščino in obratno vsaj 1 oseba,
– za prevajanje iz srbščine v slovenščine
in obratno vsaj 1 oseba,
– za prevajanje iz francoščine v slovenščino in obratno vsaj 2 osebi,
2. osnovni dobavni rok: 5 (strani) x 1500
znakov brez presledka (prevajalska stran)
v enem delovnem dnevu od dneva prejema (24 urah) posamičnega naročnikovega
naročila,
3. zmožnost prevoda štirikrat letno (marec, junij, september, december) iz angleškega v slovenski jezik v velikosti 115.000
znakov v 3 dneh z vključenim vikendom (od
petka zjutraj do ponedeljka zjutraj).
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: spodaj navedena merila:
1. cena,
2. strokovna priporočila.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik: JAV-RAZOK-01/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 30. 3. 2006.
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Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 5.000 SIT.
Način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090, sklic
05312709927-3200-1.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 3.
2006 ob 10.15; Banka Slovenije, Slovenska
cesta 35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 2. 2006.
Banka Slovenije
Ob-4059/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Simon Figar,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-26-24, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: simon.figar@gov.si, internetni naslov: www.uvi.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
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: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UVI 10/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve tiska publikacij in drugih gradiv
za potrebe Urada Vlade RS za informiranje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; dodatni predmet, glavni besednjak: 78.20.00.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 88442.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javno naročilo obsega:
– tiskovine za potrebe dogodkov in promocij naročnika,
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– tiskanje: map, blokov, publikacij, brošur, zbornikov, poročil, knjižic, plakatov, rokovnikov, koledarjev, namiznih koledarjev z
dotiskom, kuverte raznih formatov z dotiskom, vse ostale vrste in oblike tiska,
– druge spremljajoče storitve povezane
s s predmetom javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kandidati, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, bodo morali v 8 dneh po podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do konca
veljavnosti okvirnega sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
plača račun v roku 30 dni od prevzema posamezne naročene storitve, šteto od dneva
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. kandidat ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. kandidat je v preteklih treh letih od roka
za oddajo ponudbe izvedel vsaj 5 podobnih
tiskarskih storitev v višini posameznega naročila najmanj 3 mio SIT brez DDV; kot podobne tiskarske storitve se bodo upoštevale storitve tiska predmetov iz specifikacij; kandidat
mora imeti vseh 5 referenc za različne predmete iz posameznih postavk specifikacij;
5. roki izvedbe bodo določeni za posamezno konkretno nabavo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence; če takega dovoljenja kandidat ne
bo predložil bo naročnik štel, da je s podpisom prijave podal izjavo, da ga za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, ne
potrebuje;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
reference so razvidne iz obrazca A4 – prijava – predložitev posebnega dokazila ni
potrebna;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
kandidat s podpisom prijave potrdi izpolnjevanje pogojev.
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:
število 10.
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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: UVI 10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh http://www.uvi.si (katalog informacij
javnega značaja, točka 2.g).
Druga možnost pridobitve: Urad Vlade
RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana (tajništvo).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2006 do 12. ure;
prijave morajo do roka prispeti na naslov
naročnika: Urad Vlade RS za informiranje,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje 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.4) Dodatne informacije: zahtevke
za dodatna pojasnila je mogoče izključno
zastavljati preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na naslovu
www.praetor.si (področje vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Urad Vlade RS za informiranje

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 277

Ob-3715/06
Popravek
V zahtevi za oddajo javnega razpisa za
nakup 11 mestnih zgibnih avtobusov in 5
primestnih linijskih avtobusov, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 99 z dne 11. 11.
2005, Ob-30370/05, se popravijo naslednje
točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb in
prijav za sodelovanje: 3. 3. 2006 do 12. ure,
na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb, ki se pravilno glasi: 3. 3. 2006 ob
12.30, Javno podjetje Ljubljanski potniški
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promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Ob-3437/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorna vozila z nadgradnjo.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Primorska - distribucijske enote.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
tovornih vozil z nadgradnjo (dvigalo ali platforma) - 6 sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti
skladni z 42. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: obvezna dokazila po ZJN-1-42. členu;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših dobav v
zadnjih treh letih; navedba tehničnega osebja za izvedbo naročila; certifikati ali izjava
o skladnosti; izjava o pooblaščenem serviserju; odzivni čas servisa 24 ur.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok plačila,
3. rok dobave,
4. kakovost ISO.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 3. 2006, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica - sklic tovorna vozila z nadgradnjo.
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 10. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2006
ob 11. uri, Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije je možen v komercialnem
sektorju pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni
najavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Elektro Primorska
Ob-3452/06
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.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Cveta Popotnik
Pršo, Trg revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/562-61-44 int. 499, elektronska pošta: cvetkapp@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.
03/562-61-44 int. 458, faks 03/565-21-33,
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
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-61-44 int.
499, faks 03/565-21-34, elektronska pošta:
cvetkapp@rth.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naglavne svetilke in stojala s polnilcem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 31.50.21.
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: naglavne svetilke (300 kosov) in stojala s polnilcem
(6 kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
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.
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, f in g točko drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
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: 20. 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: 21. 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: 21. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 12. uri; Trbovlje, Trg revolucije 12 (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 potrebno: ne.
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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: 7. 2. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-3723/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Eleketro Celje, d.d., kontaktni osebi: mag. Milan Vižintin – tehnični
del, Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV., Polonca Matko, soba 411/IV., Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kovinsko oklopljene 20 kV celice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d., RTP
110/20 kV Podlog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 28
kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo posla, izjava o predložitvi garancije za odpravo napak
v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

Št.

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, plačilni rok, rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 3. 2006.
Cena: 9.600 SIT (DDV je vštet), valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3.
2006 ob 9. uri Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: mag. Milan
Vižintin, tel. 03/42-01-350 za tehnični del,
Danica Mirnik, tel. 03/42-01-473 za splošni del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 158/06
Ob-3740/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Janez Skok, univ. dipl.
inž. el. (tehnični del), Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovni dan med 9. in 11. uro,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava transformatorjev 110/21/10,5 kV,
YNyn6 (d5), 20 MVA za RTP 110/20 kV
Radeče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostavna dispozicija za
razpisana transformatora je RTP Radeče
– razloženo na temelj transformatorjev.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31171000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina in obseg so razvidni iz Tehničnih
razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: čas v mesecih: predvideni dobavni
rok je največ 6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu; dokument mora odražati
zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
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– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni,
– garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o prevzemu odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene
opreme,
– pisna izjava proizvajalca v skladnosti z
Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUSUPB1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije,
– dokazilo, da je v preteklem 3-letnem
obdobju uspešno dobavil kupcem transformatorje 110/SN kV ali drugo primarno opremo 110 kV ali SN napetostnega nivoja v
skupni vrednosti vsaj enaki ali večji kot je
razpisanih transformatorjev,
– dokazilo, da so bili v preteklem
10-letnem obdobju vsaj trije transformatorji
110/SN z načinom hlajenja ONAN proizvajalca ponujenega transformatorja uspešno
vgrajeni v objekte z indirektno ozemljeno SN
nevtralno točko v Sloveniji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (89%
delež),
2. garancijski rok (6% delež),
3. certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do: 3. 4. 2006, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-02-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 ali 52 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure (kadar
je potrebno).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 28. 3.
2006 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 247/06
Ob-3824/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, Internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Boris Sterle, univ. dipl. inž. el.
(tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slo-

venija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava betonskih oporišč in betonske
opreme za električne vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– posamezna skladišča na nadzorništvih
kupca, vsakokrat strojno razloženo (za blago
razpisnega sklopa 2 – betonske klešče),
– posamezna skladišča na sedežih področij in distribucijskih enot (DE) kupca, vsakokrat strojno razloženo (za blago razpisnega sklopa 1 – betonski drogovi in konzole).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: betonski drogovi in konzole.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: betonske klešče.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: betonski drogovi in konzole,
– sklop 2: betonske klešče.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če se ponudba nanaša samo
na razpisni sklop 2, oziroma 1,000.000 SIT
v ostalih primerih ponudb ter z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
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dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega
urada RS, ne starejše od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje
ponudbo,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
2. certifikat kakovosti ISO (3% delež),
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. marca 2006,
vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-03-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 ali 33 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 7. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 13. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 10. marca 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 248/06
Ob-3825/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Peter Rudolf, inž. elektroenergetike (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) 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 05/06
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava varovalk in podstavkov varovalk
n.n. in s.n.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
so posamezna skladišča – nadzorništva in
centralno skladišče naročnika v Črnučah,
vsakokrat nerazloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: varovalke in podstavki
varovalk nizke napetosti n.n.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: varovalke in podnožja
varovalk srednje napetosti s.n.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: varovalke in podstavki varovalk nizke napetosti n.n.,
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk
srednje napetosti s.n.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če se ponudba nanaša samo
na razpisni sklop 2, oziroma 1,000.000 SIT
v ostalih primerih ponudb ter z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega
urada RS, ne starejše od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje
ponudbo,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
2. certifikat kakovosti ISO (3% delež),
3. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 3. 2006, vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-05-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 ali 33 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 13. 7. 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 10. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 10. marca 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 249/06
Ob-3826/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Peter Rudolf, inž. elektroenergetike (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) 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 06/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava nizkonapetostnih (n.n.) samonosnih energetskih kablov (SKS) in opornic
za podporne izolatorje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
so posamezna skladišča – nadzorništva in
centralno skladišče naročnika v Črnučah,
vsakokrat strojno razloženo (sklop 1), oziroma nerazloženo (sklop 2).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01

2) Kratek opis: nizkonapetstni (n.n.) samonosni energetski kabel (SKS).
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: opornice za podporne
izolatorje 20 kV.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: nizkonapetstni (n.n.) samonosni energetski kabel (SKS),
– sklop 2: opornice za podporne izolatorje 20 kV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: Čas v mesecih: sukcesivno naročanje, za obdobje 12 mesecev od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če se ponudba nanaša samo
na razpisni sklop 2, oziroma 1,000.000 SIT
v ostalih primerih ponudb ter z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega
urada RS, ne starejše od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega daje
ponudbo,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1 skupna ponudbena vrednost (95% delež),
2. certifikat kakovosti ISO (3% delež),
3. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 06/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 3. 2006, vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-06-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 ali 33 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 7. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 11.30; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
10. 3. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-3828/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Damijan Bobek – tehnični del,
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV., Polonca Matko, soba 411/IV., Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 8/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme za avtomatizacijo SN omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – področje Slovenj Gradec in Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne. Ponudnik mora nuditi razpisano blago v celoti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maksimalno 5 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: skupna ponudbena cena, rok izvedbe, podpora.
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: 20. 3. 2006.
Cena: 8.000 SIT (DDV je vštet), valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 8/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3.
2006 ob 9. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Damijan Bobek, tel. 03/42-01-360 GSM 051/601-207 in
Danica Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-3859/06
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: Karel Jeršin in Jurij Juren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-94-12,
01/588-94-02, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: karel.jersin@energetika-lj.si, jurij.juren@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., soba 215, 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, Slovenija.
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: PDP-02/06 P.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za izvajanje strojnih
del na plinovodnem omrežju naročnika
po sklopih:
1. zaporne armature – nadzemna vgrad
nja,
2. hišne plinske uvodnice,
3. zaporne armature – podzemna
vgradnja,
4. prehodni kosi jeklo / PE,
5. prehodni kosi PVC / PE,
6. izolacijski elementi,
7. fazonski kosi za PVC cevi,
8. fazonski kosi za baloniranje,
9. fazonski kosi za PE cevi,
10. PVC cevi,
11. PE cevi,
12. omarice za glavno plinsko zaporno
pipo,
13. pasivna izolacija jeklenih cevi,
14. trakovi za označevanje plinovodov,
15. cestne kape,
16. tablice za označevanje armatur na
plinovodih,
17. rezervni deli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 70.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25.20.00.00, glavni besednjak, dodatni predmeti: 27.21.00.00, 28.50.00.00,
28.57.00.00, 28.86.32.41.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27.21.00.00.
2) Kratek opis: 1. zaporne armature za
nadzemno vgradnjo.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
1.674 različnih kosov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27.21.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 25.21.25.00.
2) Kratek opis: 2. hišne plinske uvodnice.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
150 različnih kosov.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27.21.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 25.21.25.00.
2) Kratek opis: 3. zaporne armature za
podzemno vgradnjo.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
258 različnih kosov.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27.21.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 25.21.25.00.
2) Kratek opis: 4. prehodni kosi jeklo /
PE.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
1.338 različnih kosov.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.21.25.00.
2) Kratek opis: 5. prehodni kosi PVC /
PE.
3) Obseg ali količina: okvirna količina 33
različnih kosov.
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Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27.21.00.00.
2) Kratek opis: 6. izolacijski elementi.
3) Obseg ali količina: okvirna količina 4
različni kosi.
SKLOP št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27.21.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 25.21.25.00.
2) Kratek opis: 7. fazonski kosi za PVC
cevi.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
163 različnih kosov.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27.21.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 25.21.25.00.
2) Kratek opis: 8. fazonski kosi za baloniranje.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
219 različnih kosov.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.86.32.41.
2) Kratek opis: 9. fazonski kosi za PE
cevi.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
9.715 različnih kosov.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.21.21.00.
2) Kratek opis: 10. PVC cevi.
3) Obseg ali količina: okvirna količina 6
različnih kosov.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.21.21.00.
2) Kratek opis: 11. PE cevi.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
30.000 metrov različnih cevi.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.50.00.00.
2) Kratek opis: 12. omarice za glavno
plinsko zaporno pipo.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
1.196 različnih kosov.
Sklop št. 13
1.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.20.00.00.
2) Kratek opis: 13. pasivna izolacija jeklenih cevi.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
2.538 različnih kosov.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.20.00.00.
2) Kratek opis: 14. trakovi za označevanje plinovodov.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
33.546 metrov.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.57.00.00.
2) Kratek opis: 15. cestne kape.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
945 različnih kosov.

Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.20.00.00.
2) Kratek opis: 16. tablice za označevanje armatur na plinovodih.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
1.959 različnih kosov.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25,20.00.00.
2) Kratek opis: 17. rezervni deli.
3) Obseg ali količina: okvirna količina 9
različnih kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu
v višini 2% od skupne vrednosti po okvirnem
sporazumu, bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 1% od
skupne vrednosti po okvirnem sporazumu.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: najmanj 30 dni od datuma izdaje
posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– 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:
– dokazila o finančni sposobnosti: ponudnikov transakcijski račun ne sme biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev,
– poročilo pooblaščenega revizorja glede pravočasnosti poravnavanja obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnične zahteve naročnika – potrditev,
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– dokazila iz tehničnih zahtev (certifikati,
atesti, standardi),
– tehnična specifikacija proizvajalca za
ponujeno blago,
– garancijski rok – 12 mesecev,
– potrditev maksimalnih dobavnih rokov,
– izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: 2005/S
228-225491 z dne 26. 11. 2005, in Uradni
list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005,
Ob-32549/05.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo po
vabljeni k oddaji ponudbe: 12.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP-02/06 P.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 3. 2006 do
9. ure.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 3. 2006 do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 20. 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: 36 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 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 to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni sporazum z izbranimi dobavitelji bo sklenjen za
obdobje treh let.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-3444/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-310, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: http://www.sb-je.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 10/2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
materiala za čiščenje, papirne konfekcije
in PVC materiala.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 10/2005, skupina 1
material za čiščenje, podskupina 2 krpe in
gobice: Makom trgovina, d.o.o., kontaktna
oseba: Nataša Germ, Koroška cesta 64,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-80-80,
faks 03/896-80-88.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,352.539,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 10/2005, skupina 1 material za čiščenje, podskupina 8 specialna
sredstva za čiščenje: Ecolab, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Rakovec, Vajngerlova 4,
2001 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-31-00,
faks 02/429-31-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 279.353,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 10/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28276/05; popravek: Ur. l. RS, št. 97 z
dne 4. 11. 2005, Ob-29473/05.
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: 7. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 200-4/05-99
Ob-3479/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN „material za peritonealno dializo“ 200-4/05-18.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava zdravil in medicinskega
potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,573.850 SIT/4 mesece.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-17 – objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Salus d.d., kontaktna oseba: Marko Rupret
– direktor, Mašere Spasičeva ul. 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,974.647 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35715/05 z dne 23. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 404-08-100/2004-83
Ob-3491/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 59/2004-ODP, pregrade za zaščito vodnih površin z intervencijskimi embalažami za shranjevanje.
II.5) Kratek opis: nakup pregrad za zaščito vodnih površin z intervencijskimi
embalažami za shranjevanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 53,000.000 SIT brez vključenega DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
– vrednost ponudbe – 85 točk,
– dobavni rok – 15 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS 59/2004-ODP – Nakup pregrad za zaščito vodnih površin z intervencijskimi embalažami za shranjevanje:
za nabavo predmetnega blaga je naročnik
izbral ponudnika: Webo d.o.o., kontaktna
oseba: Meta Grežina, Dragomelj 84, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/560-30-10, faks
01/560-30-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 75,691.644,52 SIT sklenjene in veljavne z dne 23. 1. 2006; vrednost ponudb
75,691.644,52 SIT, 78,621.720 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-100/2004-83.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5 (pravilnih 2).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15516/05; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-17867/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-3681/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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-09/2005.
II.5) Kratek opis: operacijski oftalmološki mikroskop z nadgradnjo za fotodokumentacijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-09/2005 Oftalmološki
mikroskop: Mollier d.o.o. Celje, kontaktna
oseba: Roman Šumak, Opekarniška cesta
3, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-88-400,
faks 03/42-88-402, elektronska pošta:
info@mollier.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,762.113 SIT; najnižja
ponudba 14,762.113 SIT, najvišja ponudba
15,890.000 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: JN-09/2005.
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. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31652/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 106
Ob-3682/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
SGTŠ Izola, kontaktna oseba: Nataša Cah,
Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-21-721, faks 05/66-21-725, elek
tronska pošta: natasa.cah@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.s-sgtsi.kp.edus.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: n-140-2005-p.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,388.200,95 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– plačilni rok,
– dobavni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop – sveže meso:
Kras, d.d., kontaktna oseba: Boris Pelan,
Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/73-10-313, faks 05/73-10-328, elektronska pošta: boris.pelan@kras.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9,565.100
SIT, najvišja ponudba 10,290.200 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. sklop – perutnina:
Kras, d.d., kontaktna oseba: Boris Pelan,
Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/73-10-313, faks 05/73-10-328, elektronska pošta: boris.pelan@kras.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,627.800
SIT, najvišja ponudba 2,733.648,50 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop – suhomesnati izdelki: Celjske mesnine, d.d., kontaktna
oseba: Jelka Rihter, Cesta v Trnovlje 17,
3000 Celje, Slovenija, tel. 05/42-55-292,
faks 03/42-55-250, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,184.900
SIT, najvišja ponudba 4,420.900 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop – pekovsko pecivo: Mlinotest Kruh Koper, d.o.o., kontaktna oseba: Ingrid Valič, Ulica 15. maja 12,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-31-366,
faks 05/66-31-361, elektronska pošta: ingrid@kruhkoper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,190.970
SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop – slaščičarski izdelki: Mlinotest Kruh Koper, d.o.o., kontaktna oseba: Ingrid Valič, Ulica 15. maja 12,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-31-366,
faks 05/66-31-361, elektronska pošta: ingrid@kruhkoper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,051.600
SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6. sklop – splošno
prehrambeno blago: Mercator, d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Lidija Rogelj,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/56-03-324, faks 01/56-03-472, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si;
lidija.rogelj@mercator.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,407.801,75
SIT, najvišja ponudba 5,501.273,65 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7. sklop – sveža
zelenjava in sadje: Mercator, d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-03-324, faks 01/56-03-472, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si; lidija.rogelj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4,370.600
SIT, najvišja ponudba 4,434.268,50 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8. sklop – zmrznjena
zelenjava in sadje: Ledo, d.o.o., kontaktna
oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-32-277,
faks 01/56-13-210, elektronska pošta:
maja@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,339.580
SIT, najvišja ponudba 1,714.200 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9. sklop – zmrznjeni
izdelki: Brumec-Ručigaj, d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 05/53-09-150, faks
05/53-09-170, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,592.800
SIT, najvišja ponudba 1,987.920 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop – ribe – sveže in
zmrznjene: Delmar, d.o.o., kontaktna oseba: Herman Dodič, Industrijska cesta 12,
6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-32-700,
faks 05/66-32-718, elektronska pošta: herman.dodic@delmar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,714.900
SIT, najvišja ponudba 1,894.600 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11. sklop – mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/71-33-800,
faks 03/71-33-800, elektronska pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,442.195
SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sklop – jajca: JataEmona, d.d., kontaktna oseba: Darja Galin,
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-81-526, faks 01/52-81-526,
elektronska pošta: darja.galin@jata-emona.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 525.000
SIT, najvišja ponudba 720.000 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13. sklop
– jedilno olje: Mercator, d.d., kontaktna
oseba: Srečo Trope, Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-03-324, faks 01/56-03-472, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si; lidija.rogelj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 728.500
SIT, najvišja ponudba 920.080 SIT.
Valuta: 18. 11. 2005.
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. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 35.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-27935/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
SGTŠ Izola
Št. 106
Ob-3683/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
SGTŠ Izola, kontaktna oseba: Nataša Cah,
Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-21-721, faks 05/66-21-725, elektronska pošta: natasa.cah@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.s-sgtsi.kp.edus.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: n-140/2005-o.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– plačilni rok,
– dobavni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Št.

OMV Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Elvis Štader, Ferrarska 7, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-330, faks 05/66-33-392,
elektronska pošta: elvis.stader@omv.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 13,516.800
SIT, najvišja ponudba: 13,596.000 SIT, valuta: 18. 11. 2005.
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. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-27936/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
SGTŠ Izola
Št. 6021/06
Ob-3684/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: UL
- Fakulteta za farmacijo, kontaktna oseba:
Slavi Menard, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 476-95-00, faks 425-80-31,
elektronska pošta: tajnistvo@ffa.uni-lj.si, internetni naslov: www.ffa.uni-lj.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-RO/1-2005.
II.5) Kratek opis: fluorescenčni mikroskopski sistem za dinamično mikroskopijo živih celic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– tehnične lastnosti in kakovost opreme,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč,
– podaljšana garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/1-2005: Olympus
Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-33-10, faks
01/236-33-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 22,999.120
SIT, najvišja ponudba: 24,413.739,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-RO/1-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005,
Ob-32826/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2006.
UL - Fakulteta za farmacijo
Št. 24/107
Ob-3685/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna oseba: Nataša Fink, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, elektronska pošta: natasa.fink@zzv-nm.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: 210-02/05.
II.5) Kratek opis: plinski kromatograf.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 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. 210-02/05: Chemas d.o.o.,
Baznikova 40, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,050.917,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 210-02/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 2. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 116 z dne 23. 12. 2005,
Ob-36180/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 404-08-159/2005-85
Ob-3743/06
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, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 154/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: osebna varovalna
oprema, in sicer v naslednjih sklopih:
A) zaščitna oprema,
B) zaščitna oblačila,
C) zaščitna oblačila s posebnimi zahtevami,
D) zaščitna obutev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): okvirna vrednost:
A) sklop: ca. 4,583.333 SIT,
B) sklop: ca. 7,750.000 SIT,
C) sklop: ca. 1,250.000 SIT,
D) sklop: ca. 8,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Zap.
št.
1
2

Ocenjevalna merila
Vrednost ponudbe
Dobavni rok
Skupaj

Utež
0,90
0,10
1,00
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 154/2005-ODP
– sklop A. in B zaščitna oprema in oblačila: Unidel d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Petek, Kraigherjeva 37, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/80-55-230,
faks 02/80-55-232, elektronska pošta:
info@unidel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
8,912.030 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 154/2005ODP-sklop D – zaščitna obutev: Asteko
d.o.o., kontaktna oseba: Iztok Čuk, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-36-30, faks 01/280-36-38, elektronska pošta: info@asteko.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
7,077.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-159/2005-85.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-159/2005-3; Ob-20633/05
z dne 22. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za sklop C) zaščitna
oblačila s posebnimi zahtevami naročnik ni
prejel nobene ponudbe in se naročilo ni oddalo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 3/06
Ob-3870/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-17-28, faks
03/896-16-41, elektronska pošta: Mirjam.Britovsek@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.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: JN B – 6/05 BM.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se
določi na osnovi naslednjega izračuna:
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Predvidena poraba za leto 2006 je VT:
200.735 kWh.
Ponudbena cena za VT (SIT/kWh)* predvidena poraba za VT (kWh) = A SIT za VT.
Predvidena poraba za leto 2006 je MT:
78.590 kWh.
Ponudbena cena za MT (SIT/kWh)*
predvidena poraba za MT (kWh) = B SIT
za MT.
Predvidena poraba za leto 2006 je ET:
2.033.060 kWh.
Ponudbena cena za ET (SIT/kWh)* predvidena poraba za ET (kWh) = C SIT za ET.
Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, katere vsota A+B+C je najnižja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B – 6/05 BM: Elektro
Celje, d.d., kontaktna oseba: Peter Petrovič,
Vrunčeva 2A, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,208.294,65 SIT.
Valuta: 30 od prejema računa.
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 B – 6/05 BM.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2005.
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: 13. 2. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 17
Ob-3882/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Janka Glazerja Ruše,
kontaktna oseba: ravnatelj: Ladislav Pepelnik, prof., Lesjakova ul. 004, 2342
Ruše, Slovenija, tel. 02/669-04-80,
faks 02/669-04-96, elektronska pošta:
os-j.glazerja-ruse@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambnega blaga in živil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merilo za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na cene in plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 1: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Kruh-pecivo d.d., Maribor, Ul. Jožice
Flander 2, Maribor, PPS-ptujske pekarne in
slaščičarne, Rogozniška cesta, Ptuj, DON
DON d.o.o., Metlika, Trdinova pot 2, Metlika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 6,297.805,60
SIT, najvišja ponudba: 7,048.876,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop 2: žita, mlevski izdelki, stročnice:
Kruh-pecivo d.d., Maribor, Ul. Jožice Flan-

der 2, Maribor, Mlinotest d.d., Tovarniška
cesta 14, Ajdovščina, ERA-SV d.o.o., Ob
Dravi 3a, Ptuj, Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 135.647,40
SIT, najvišja ponudba: 6,710.916,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 3: mleko in mlečni izdelki: Agroind
Vipava 1894, Vipava d.d., Vinarska c. 5,
Vipava, Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, Petrovče, Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva ulica 63,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 128.565
SIT, najvišja ponudba: 8,024.035,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 4: meso in mesni izdelki: Mesarija in
predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju
32c, Maribor, Perurnina Ptuj d.d., Potrčeva
c. 10, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,337.756,85
SIT, najvišja ponudba: 10,119.900 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop 5: zamrznjena hrana, ribe: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana-Črnuče,
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova ulica 55,
Mengeš, Kruh-pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, Maribor, Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 418.500
SIT, najvišja ponudba: 2,401.187,57 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 6: domače sadje, sveža zelenjava in
zelenjavni izdelki: Pitus d.o.o, Pesnica 14A,
Zgornja Kungota, Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,894.799,25
SIT, najvišja ponudba: 6,283.050,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop 7: sokovi in sirupi: Nektar&Natura
d.o.o., Kamniška cesta 24, Radomlje, Pitus
d.o.o, Pesnica 14A, Zgornja Kungota, ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, Mercator SVS
d.d., Rogozniška cesta 8, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 971.477,40
SIT, najvišja ponudba: 1.545.499,48 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 8: splošno prehrambno blago: ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, Mercator SVS
d.d., Rogozniška cesta 8, Ptuj, Pitus d.o.o,
Pesnica 14A, Zgornja Kungota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 814.887,08
SIT, najvišja ponudba: 5,698.481,34 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcu: ne.
VI. 1.) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI. 3.) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
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VI.4.) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 110 z dne 9. 12.
2005, Ob-34257/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 9. 2. 2006.
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
Št. 71/06
Ob-3886/06
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, Ljubljana, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska pošta: javna.naroc3@kclj.si.
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:
3 3.18.6 1.0 0-8.
II.5) Kratek opis: nakup oksigenatorjev
po naslednjih sklopih:
1. sklop: odprti sistem za odrasle;
2. sklop: odprti sistem za otroke do
10 kg;
3. sklop: odprti sistem za otroke od
10 do 20 kg;
4. sklop: odprti sistem za otroke od
20 do 50 kg.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,694.850 SIT brez DDV; 70,433.820
SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 21. 10.
2005, Ob-28127/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Naročilo za:
1. sklop: odprti sistem za odrasle;
2. sklop: odprti sistem za otroke do 10
kg;
3. sklop: odprti sistem za otroke od 10
do 20 kg;
4. sklop: odprti sistem za otroke od 20
do 50 kg;
v skladu s prvim odstavkom 76. člena
ZJN-1 ni bilo oddano, ker naročniku po zaključenem opravljenem pregledu ni ostala
nobena pravilna ponudba.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-4060/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Mestni
trg 12, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasne@volja.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ELKO2005/1.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ELKO.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,650.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– pogoje podane v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ELKO2005/1: Oplast Ofentavšek Tone s.p., Tepanje 63, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-20-00,
faks 03/575-47-29.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,650.000 SIT;
najnižja ponudba 71,650.000 SIT, najvišja
ponudba 85,620.240 SIT.
Valuta: 60 dni (sukcesivno).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ELKO2005/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22655/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice
Ob-4061/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2005-18/2.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega
materiala za potrebe Državnega zbora
Republike Slovenije po naslednjih sklopih:
1. papir in karton,
2. grafični material,
3. tonerji za fotokopirne stroje,
4. magnetni, optični in magnetno-optični
mediji,
5. tonerji za laserske tiskalnike,
6. magnetofonski trakovi, avdio in video
kasete,
7. baterijski vložki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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. sklop: Contal d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Fajon, Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-21-20, faks 01/436-21-23, elektronska pošta: prodaja@contal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,212.000 SIT;
najnižja ponudba 44,212.000 SIT, najvišja
ponudba 89,090.882 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: Contal d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Fajon, Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-21-20, faks 01/436-21-23, elektronska pošta: prodaja@contal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,738.950 SIT; najnižja
ponudba 6,738.950 SIT, najvišja ponudba
22,150.399 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: Anderwald d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Privšek, Brodska
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/512-73-40, faks 01/512-73-45, elektronska pošta: sasa@anderwald.si, internetni
naslov: www.anderwald.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,298.040 SIT; najnižja
ponudba 9,298.040 SIT, najvišja ponudba
11,868.790 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 4. sklop: Zelinka & sinovi zastopanje in trgovina d.o.o.,
kontaktna oseba: Martin Zelinka, Stožice 100a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/565-36-40, faks 01/568-16-39, elektronska pošta: info@zelinka.si, internetni naslov:
www.zelinka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,165.700 SIT; najnižja
ponudba 3,165.700 SIT, najvišja ponudba
4,082.083 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: Pavlin d.o.o.,
kontaktna oseba: Branka Kočar, Grič 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-83-00,
faks 01/242-83-05, elektronska pošta: matej.zimsek@pavlindoo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,981.874 SIT;
najnižja ponudba 23,981.874 SIT, najvišja
ponudba 28,164.447 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: Pego Magnetic d.o.o., kontaktna oseba: Peter Gorišek,
Nove Fužine 43, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/546-50-00, faks 01/540-63-33, elektronska pošta: pego@siol.net, internetni
naslov: www.pego-magnetic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,159.500 SIT; najnižja
ponudba 4,159.500 SIT, najvišja ponudba
4,278.094 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7. sklop: Meditrade
d.o.o., kontaktna oseba: Dominik Kogovšek,
Središka 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-46-00, faks 01/544-54-01, elektronska pošta: info@meditrade.si, internetni naslov: www.meditrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 246.063 SIT; najnižja ponudba 246.063 SIT, najvišja ponudba
342.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
DZ-044-01/2005-18/2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 99 z dne 11. 11. 2005,
Ob-30576/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije

Gradnje
Ob-3445/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam
Pavšek, dipl. inž. grad., Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 78-88-750,
faks 78-88-764, elektronska pošta: Obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-05/002.
II.5) Kratek opis: izgradnja vrtca Grosuplje – sprememba namembnosti in rekonstrukcija obstoječega objekta s prizidavo
vetrolova, izvedbo priključkov objekta na
javno infrastrukturo ter izvedba zunanje
ureditve objekta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,6 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-05/002: Razvojni zavod
d.d., kontaktna oseba: Janez Končan, dipl.
inž. grad., Blatnica 1, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 53-00-500, faks 56-21-036, elektronska
pošta: info@razvonji-zavod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 107,781.000
SIT, najvišja ponudba 122,014.340,37 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: 351-1/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28877/05 z dne 28. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Občina Grosuplje
Ob-3716/06
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: Vital Hribar, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-97-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-62/05.
II.5) Kratek opis: izvedba delne prenove poslovne stavbe Verovškova 62.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 85 točk,
– reference iz naslova izvajanja obrtniško vzdrževalnih del opremljanja enakih in
podobnih poslovnih objektov – 10 točk,
– garancijski rok za kvalitetno izvedena
dela in vgrajeno opremo – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDO-62/05: Givo,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miran
Speiser, Dvorec Selo, Zaloška 69, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-05-50,
faks 01/540-33-39, elektronska pošta: miran.speiser@givo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18,619.487,91 SIT, najvišja ponudba
19,690.843,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-62/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29897/05 z dne 4. 11. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-3833/06
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
01/300-99-01.
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: 2005/000453.
II.5) Kratek opis: izgradnja PHO Kozarje IV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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: Aleš Bratina, univ. 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 121,253.346,90 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: 2005/000453.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 84 z dne 16. 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: 10. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-3323/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Noel Škerjanc, Kotnikova 38 (glavna pisarna), 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-99, faks 01/478-53-69, elektronska pošta: noel.skerjanc@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.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:
66.30.00.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 66.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: zavarovanje
404-01-25/2005.
II.5) Kratek opis: zavarovanje šolskega
premoženja, interesov in oseb na področju srednjega šolstva, in sicer: srednje
šole, zavodi in dijaški domovi v RS.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 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 zavarovanje 404-01-25/2005:
Zavarovalnica Triglav, d.d., kontaktna oseba: Aleš Vuga, Miklošičeva cesta 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-47-200,
faks 01/23-01-393, elektronska pošta: avuga@triglav.si, internetni naslov: www.zavtriglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 277,103.266,14 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: zavarovanje
404-01-25/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29849/05.
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. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Sp 3/06
Ob-3446/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center
za informatiko, kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50, faks 01/366-43-00,
elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si,
internetni naslov: www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje informatiziranih vpisnikov sodišč za prekrške.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT za obdobje 3 let.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-3/2006: 1. INSYS – Informacijski sistemi, kontaktna oseba: Stanislav Kac, Šmartno 4, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija, tel. 02/883-14-20,
faks 02/883-14-22, elektronska pošta: stane@insys-sp.si; OSSA – Informatika, kontaktna oseba: Alojz Osrajnik, Mlinarska pot 8,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-13-54,
elektronska pošta: alojz.osrajnik@sgn.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,302.300 SIT mesečna
vrednost oziroma 7.235 SIT vrednost urne
postavke.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Št. 404-08-297/2005-18
Ob-3478/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 17.
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:
55.32.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 268/2005 – ODP.
II.5) Kratek opis: priprava kuhane hrane za objekt Slovenske vojske Škrilj na
območju Kočevja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,179.720 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. skupna vrednost ponudbe – 70%,
2. ponujena sestava obrokov regresirane
tople malice – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 268/2005 – ODP:
IP Ribnica, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., kontaktna oseba:
Mojca Remic, Opekarska cesta 45, 1310
Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-49-83, faks
01/893-18-23, elektronska pošta: marof@
ip-ribnica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,996.313,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-297/2005 – 18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31794/05 z dne 18. 11. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-3839/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektron-
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ska 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 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.25.40.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 22/2005 – DP.
II.5) Kratek opis: javno naročilo storitev
operative in vzdrževanja APS DP za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščitno izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 22/2005 – DP: RRC
Računalniške storitve, d.d., Jadranska 21,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 100,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01-10022/2005-0109-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-3853/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: konzultantske storitve pri realizaciji investicij na državnih
cestah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.275,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
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(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-113: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.362,301.077 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-3855/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: inženiring storitve pri
realizaciji investicij na državnih cestah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.266,666.666 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-114: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 726,795.067 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-3856/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: inženiring storitve pri
realizaciji investicij na državnih cestah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.266,666.666 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-115: JV ZIL Inženiring
d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 536,232.645 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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: 10. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 3/06
Ob-3869/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojan Čampa, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-600, faks 03/89-61-621, elek
tronska pošta: Obcina.velenje@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 8/05 S.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov Mestne občine Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN – 8/05 S: ISS
Servisystem, d.o.o., Maribor, kontaktna oseba: Franja Nareks, Ptujska cesta 95, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00, faks
02/450-33-38, elektronska pošta: facilitiy@
si.isswordl.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 14,258.763,21 SIT; najnižja
ponudba 14,258.763,21 SIT, najvišja ponudba 17,774.131,20 SIT.
Valuta: 30 dni od prejema računa.
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 – 8/05 S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 3/06
Ob-3871/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojan Čampa, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-600, faks 03/89-61-621, elek
tronska pošta: Obcina.velenje@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN S – 10/05 CDL.
II.5) Kratek opis: zavarovanje Mestne
občine Velenje in javnih zavodov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN S – 10/05 CDL: Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Celje, kontaktna
oseba: Andrej Fijavž, Mariborska 1, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 10,198.042 SIT.
Valuta: 30 od prejema računa.
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 S – 10/05 CDL.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 25. 11.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Mestna občina Velenje
Ob-3888/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, Slovenia,
kontaktna(-e) tocka(-e): Helena Pleslič, tel.
+386/1/300-99-22, faks +386/1/300-99-33,
e-pošta: hpleslic@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava; gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje avtocestnega odseka
Vučja vas–Beltinci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: avtocestni odsek
Vučja vas–Beltinci.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
redno vzdrževanje avtoceste.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naro
čil(-a): najnižja ponudba 74,771.122,30 SIT.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 000582/2005.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi
z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu
2005/S 214-211378 z dne 8. 11. 2005.
Oddelek V: Oddaja naročila: št. naročila:
000582/2005, naslov: Vzdrževanje avtocestnega odseka Vučja vas–Beltinci.
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 1.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Cestno podjetje Murska Sobota d.d., Lipovci 256B, 9321 Beltinci, Slovenija, tel.
+386/2/530-45-10, faks +386/2/521-13-37,
e-posta: info@cp-ms.si, internetni naslov:
www.cp-ms.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 75,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 74,771.122,30 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica 14. divizije 4, 3000
Celje, Slovenija, tel. +386/1/300-99-20,
faks +386/1/300-99-33, e-pošta: komerciala@dars.si.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica 14. divizije 4, 3000
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Celje, Slovenija, tel. +386/1/300-99-20,
faks +386/1/300-99-33, e-pošta: komerciala@dars.si.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok potekel dne
17. 1. 2006.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, tel.
+386/1/300-99-20, faks +386/1/300-99-74,
e-pošta: komerciala@dars.si.
VI.4) Datum odposiljanja tega obvestila:
9. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 2680-6/2005
Ob-3893/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Lidia Jurše, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-36,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Lidia.jurse@azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba revidiranja
projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije železniške proge na odseku
Divača–Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 133,333.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. celovitost ponudbe.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo ni bilo oddano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: ni
bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29114/05 z dne 28. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-4062/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2005-20/2.
II.5) Kratek opis: svetovanje s področja
informacijske tehnologije.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 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:
Astec d.o.o., kontaktna oseba: Denis Tomašević, Tržaška cesta 118, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-83-00, faks 01/200-83-10,
elektronska pošta: astec@astec.si, internetni naslov: www.astec.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 121.768 SIT za svetovalni dan; najnižja ponudba 121.768 SIT za
svetovalni dan, najvišja ponudba 121.768
SIT za svetovalni dan.
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:
DZ-044-01/2005-20/2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 14. 3. 2003,
Ob-90140/03.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Ob-3438/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/2005-G.
II.5) Kratek opis: adaptacija prostorov distribucijskega centra vodenja Elektro Primorske, lokacija RTP 110/20 kV Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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.: 10/2005-G:
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Marc gradbeno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Marc, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-43-50, faks 05/364-43-55, elektronska pošta: marc-gp@siol.net, internetni naslov: www.marc-gp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59,449.372,13 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/2005-G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
59,449.372,12 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/2005-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
101 z dne 11. 11. 2005, Ob-30283/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2006.
Elektro Primorska

Javni razpisi
Št. 4302-4/2006
Ob-3860/06
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 in 110/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Uredbe o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Ur. l. RS, št. 74/04 in 32/05),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
RS (Ur. l. RS, št. 62/96 in spremembe),
Memoranduma o soglasju med Evropskimi
skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije Šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave,
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja in k inovacijam
(2002-2006) (Ur. l. RS, št. 5/03) in Pogodbe
št. 2003-510226 z dne 13. 5. 2005 Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v sklopu
iniciative ERA NET MNT
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v sklopu iniciative ERA NET MNT (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov na področju
z naslovom ''From Micro- and Nanoscale
Science to New Technologies for Europe''
(v nadaljevanju: ERA NET MNT) v 6. okvirnem programu EU. Predvideni rok začetka
sofinanciranja je 1. januar 2007.
Vsaka država (oziroma regija) partnerica
razpisa bo sofinancirala sodelovanje svojih
nacionalnih partnerjev pri projektu v skladu
s svojimi nacionalnimi pravili financiranja.
2.1 Namen in cilji razpisa
ERA NET MNT želi prispevati k razvoju
Evropskega raziskovalnega prostora (ERA)
s ponudbo dolgoročnega okvira za bolj koherentno in koordinirano raziskovanje na
področju MNT in promocijskih programov.
Pričakovani rezultati projektov:
– mednarodno sodelovanje na področju
raziskav in razvoja z visoko stopnjo inovativnosti ter znanstvenega in tehnološkega
tveganja;
– aplikativna uporaba rezultatov projekta;
– mednarodna dodana vrednost.
2.2 Področja razpisa
Predlogi projektov naj se osredotočijo na
(vsaj) eno izmed navedenih področij ERA
NET MNT:
– aktuatorji in senzorji,
– energetske naprave (npr. shranjevanje
energije, fotovoltaika, gorivne celice, baterije),
– instrumenti in meritve (npr. AFM, holografski instrumenti, kalibracije),
– proizvodnja (npr. strojna izdelava,
LIGA, litografija, tribologija),
– materiali (npr. površinska funkcionalizacija, strukturiranje površin, kompozitni
materiali),
– medicinske priprave (npr. vsadki),
– MEMS, MOEMS, NOEMS, NEMS,
– mikrosistemi za integracijo nanobiotehnologije (npr. prinosni sistemi, lab-on-achip),
– nanoelektronika,
– optične naprave,
– simulacije in modeliranje,
– sistemska integracija.
2.3 Države partnerice
V okviru iniciative ERA NET MNT sodelujejo partnerji iz 15 držav (regij) partneric
razpisa (v nadaljevanju: države partnerice):
– Avstrija: Avstrijska raziskovalna in razvojna agencija (FFG);
– Belgija, Flandrija: IWT – Flanders in
Belgija, Valonija: Generalni direktorat za tehnologijo, raziskave in energijo (DGTRE);
– Češka: Češko združenje za nove materiale in tehnologije (CSNMT);
– Finska: Nacionalna tehnološka agencija (Tekes);
– Francija: Komisariat za atomsko energijo (CEA) in Francija Midi Pyrenees: CR
Midi-Pyrenees;
– Nemčija: Agencija za projektni management Forschungszentrum Karlsruhe (FZK
– PFT);

– Irska: Enterprise Ireland (EI);
– Norveška: Raziskovalni svet Norveške
(RCN);
– Poljska: Ministrstvo za šolstvo in znanost (MES);
– Romunija: Politehnična univerza Bukarešta (PUB);
– Slovenija: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT);
– Španija: Baskovska vlada, Oddelek
ITT;
– Švedska: Švedska agencija za inovacijske sisteme (VINNOVA);
– Švica: TEMAS AG/CTI;
– Velika Britanija, Severna Irska: Invest
Northern Ireland (INVESTNI).
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v
mednarodnem konzorciju (v nadaljevanju:
nacionalni partnerji), in sicer raziskovalne
organizacije in zasebni raziskovalci, ki so
vpisani v evidenco Agencije RS za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: ARRS) za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS
oziroma register zasebnih raziskovalcev
ter izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi
predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Sloveniji morajo izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do dr
žave.
3.2 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj dva nacionalna partnerja iz dveh različnih držav partneric (oz. regij). Vsaj eden
izmed udeležencev mora imeti namen komercializirati rezultate projekta (aplikativna
orientacija projektov).
Vsak konzorcij mora imenovati koordinatorja projekta, ki je odgovoren za vodenje
dela konzorcija in njegovo predstavljanje
navzven (v nadaljevanju: koordinator). Vsi
konzorciji se zavežejo, da se bodo držali
pravil in sporazumov, sprejetih v okviru iniciative ERA NET MNT.
Pred začetkom izvajanja projekta morajo
vsi člani konzorcija podpisati Konzorcijsko
pogodbo in Sporazum o varovanju zaupnih
podatkov.
4. Višina sredstev
Orientacijska višina sredstev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
za izvedbo tega razpisa je 28,000.000 SIT
bruto letno. Sofinanciranje je zagotovljeno
za največ tri leta v skladu s finančnimi predpisi, veljavnimi v času objave razpisa in porabe sredstev. Sofinanciranje je predvideno
iz proračunske postavke št. 5694 ''Programi
mednarodnega sodelovanja''.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem tega
razpisa.
5. Organa v postopku
Strokovna komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, imenovana
s strani ministra za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, je odgovorna za izvedbo postopka razpisa v sodelovanju s Transnacio-
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nalnim koordinacijskim odborom iniciative
ERA NET MNT (v nadaljevanju: TCT), odpiranje vlog, pregled slovenskih predlogov
projektov, pregled dokumentacije mednarodnega ocenjevanja, oceno vlog slovenskih
predlogov projektov, pripravo predloga izbora prejemnikov finančnih sredstev in obravnavo pritožb.
Transnacionalni koordinacijski odbor
(TCT) v fazi predprijave pregleda predloge
projektov in pripravi poročilo o posamezni
predprijavi predloga projekta z nasveti prijaviteljem. TCT v fazi prijave opravi strokovni
pregled predlogov projektov. TCT Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS da končna priporočila o sofinanciranju
najboljših mednarodnih projektov, ki so jih
vse države članice ocenile pozitivno. TCT
deluje z namenom povezati projekte in jih
uskladiti s predvidenimi finančnimi sredstvi.
6. Postopek razpisa
Postopek razpisa bo potekal v dveh fazah:
– 1. faza – predprijava: pregled osnutkov
predlogov projektov in svetovanje,
– 2. faza – prijava: preverjanje formalnih
pogojev, strokovna presoja in izbira.
6.1 Faza predprijave
6.1.1 Preverjanje formalnih pogojev
Odpiranje prispelih osnutkov predlogov
projektov ni javno in bo potekalo na sedežu
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, II. nadstropje, in sicer 21. 2. 2006
ob 12. uri, in 31. 3. 2006 ob 12. uri.
Strokovna komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo preverjala
ustreznost projektov glede formalnih kriterijev v skladu z določbami razpisa in razpisne
dokumentacije. Predlogi, ki ne bodo v skladu s formalnimi kriteriji, bodo zavrženi.
6.1.2 Strokovna presoja
TCT pregleda predprijave predlogov
projektov in pripravi poročilo o posamezni
predprijavi predloga projekta z nasveti prijaviteljem.
6.2 Faza prijave
6.2.1 Preverjanje formalnih pogojev
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo potekalo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, II. nadstropje, in sicer 19. 5. 2006
ob 12. uri.
Strokovna komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo preverjala
ustreznost projektov glede formalnih kriterijev v skladu z določbami razpisa in razpisne
dokumentacije. Predlogi, ki ne bodo v skladu s formalnimi kriteriji, bodo zavrženi.
6.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim
kriterijem, bo ocenila strokovna komisija
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo v skladu z določbami razpisa in
razpisne dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta, kakovost
raziskovalne usposobljenosti projektne
skupine in upravljavska zmožnost projektne skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji
so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
6.2.3 Izbira
Na osnovi dosežene ocene nacionalnih
delov projekta bo TCT predlagal posamezni državi partnerici, katere projekte naj
sofinancira. Sofinancirani bodo le projekti,
za katere se države partnerice soglasno
odločijo, da bodo sofinancirale stroške so-
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delovanja svojih nacionalnih partnerjev pri
teh projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
vendar najkasneje do 31. 12. 2006.
7. Prijava projektov: predprijavo in prijavo predloga projekta v angleškem jeziku
je potrebno predložiti v elektronski in pisni
obliki.
7.1 Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
iniciative ERA NET MNT, www.mnt-era.net
in na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
7.2 Vsebina predloga projekta:
7.2.1. Predprijava: popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeni obrazec iz razpisne dokumentacije (največ 10 strani).
7.2.2 Prijava: popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeni
obrazec iz razpisne dokumentacije in parafiran izvod pogodbe s strani slovenskega
nacionalnega partnerja.
8. Način prijave in razpisni rok
Roka za oddajo predprijave predloga
projekta (''Pre-Proposal'') sta 14. 2. 2006 in
28. 3. 2006. Slovenski koordinator predprijavo predloga projekta (vlogo) v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije v angleškem jeziku v pisni in elektronski obliki (CDROM ali DVD v obliki datoteke .doc oziroma
.pdf) do tega roka pošlje v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis ERA
NET MNT« z navedbo na prednji ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo prijave predloga projekta
(''Proposal'') je 16. 5. 2006. Slovenski nacionalni partner prijavo predloga projekta
(vlogo) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v angleškem jeziku v pisni in
elektronski obliki (CD-ROM ali DVD v obliki
datoteke .doc oziroma .pdf) do tega roka pošlje v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj
– vloga na razpis ERA NET MNT« z navedbo na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani na naslov Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Vlogi mora slovenski nacionalni partner
priložiti tudi podpisano izjavo o tem, da ni v
stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, da ima poravnane
obveznosti do države in da Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
dovoljuje, da te navedbe preveri.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki
prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo ali pa so oddane priporočeno na pošto do izteka navedenega
roka. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo
zavržene. Dopolnitev vlog po predpisanem
roku zaradi mednarodne narave projektov
ni možna.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo na tel. 01/478-46-87 (dr. Polona
Škraba).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
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Ob-4064/06
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
(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. 13/06; v nadaljevanju: PPIPRS),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Uredba o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 7/06), Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 do 2006, Odločbe
komisije O 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za strukturno
pomoč skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji
št. K(2004)2122, Programskega dopolnila
za obdobje 2004 do 2006, Izvedbene strukture ukrepov 1. prednostne naloge enotnega programskega dokumenta 2004–2006
»Spodbujanje podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti« z dne 5. 4. 2004, sklepa
organa upravljanja: Ugotovitev o izpolnitvi
pogojev za začetek izvajanja ukrepa 1.2. z
dne 9. 4. 2004 in sklepa organa upravljanja:
Sprememba ugotovitve o izpolnitvi pogojev
za začetek izvajanja ukrepa 1.2. z dne 20. 4.
2004 in vse nadaljnje spremembe Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kot
nikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
Ukrep 1.2: spodbujanje razvoja
turističnih destinacij
Turistična infrastruktura III
1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe posameznih ključnih investicij
na področju turistične infrastrukture, ki bodo
pomembno vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:
– nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
– bazeni in bazenski kompleksi kot del
dodatne ponudbe v okviru že obstoječih hotelskih naselij prijavitelja.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje investicij
v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko sofinancira le investicije, ki imajo
značaj državne pomoči in torej predstavljajo
sofinanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa.
4. Upravičeni stroški
– stroški gradnje,
– stroški nakupa novih naprav in opreme.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva regionalna shema državnih pomoči št. 0004-5715334-2001/4.
Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi
prvega izdanega naročila za izvedbo del ali
storitev po prijavi na razpis.
5. Pogoji za kandidiranje
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5.1. Splošni pogoji
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo
samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan 31. 12. 2005 niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02).
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– niso od leta 2000 pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za isti projekt že sofinancirana iz
drugih sredstev EU. V primeru, da se projekt poleg sredstev iz tega razpisa dodatno
financira iz lokalnega ali državnega proračuna, skupna javna sredstva ne smejo preseči
najvišje dovoljene višine državne pomoči.
5.2. Ostali pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
1. skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa, skladnost s seznamom
končnih prejemnikov in skladnost vloge z
razpisno dokumentacijo,
2. predračunska vrednost prijavljene
investicije mora biti najmanj 100 mio SIT,
(brez DDV),
3. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima
v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
4. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima
zagotovljena premostitvena sredstva za del
pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa, do povrnitve stroškov s strani ministrstva,
5. iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj
25% lastnih sredstev,
6. prijavitelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja, ki se morajo glasiti na
prijavitelja, in prijavljeno investicijo (in iz
katerega mora biti jasno razvidno, da gre
za nastanitveni obrat oziroma bazen ali bazenski kompleks) za začetek izvajanja investicije (pravnomočno gradbeno dovoljenje),
ter izjavo, da ima za izvedbo investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja,
7. prijavitelj mora predložiti sklep pristojnega organa upravljanja družbe o potrditvi
predloženega investicijskega projekta (kolikor prijavitelj tak organ ima),
8. prijavitelj mora predložiti izjavo o ohranitvi investicije v regiji za obdobje 5 let po
zaključku investicije za isti namen,
9. prijavitelj mora predložiti izjavo, da se
investicija še ni pričela izvajati (izvajanje
investicije se lahko prične šele po oddaji
vloge na razpis),
10. prijavitelj mora predložiti izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in ustrezen
investicijski načrt, na osnovi katerih mu bo
banka v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila premostitvena sredstva.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, vloge, ki ne
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bodo dopolnjene v določenem roku in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa,
se zavržejo.
Podatki o investiciji vključno z investicijskim programom niso predmet dopolnitve
vloge.
6. Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
Merilo
I.
1.
2.
II
1.
2.
3.
III
1.
2.

3.
IV.
1.
2.

Uresničevanje ciljev
Skladnost z razvojnimi
dokumenti RS in EPD
Skladnost s strategijo
turistične destinacije
Kvaliteta projekta
Izkazana ekonomska
upravičenost projekta
Realni in jasno prikazani
pričakovani rezultati
Organizacija izvedbe
projekta:
Realnost izvedbe
Trdnost in zanesljivost
finančne konstrukcije
Skladnost stroškov s
posameznimi fazami in
realnost višine predvidenih
stroškov: (IP)
Realnost terminskega
plana:(IP)
Prednostni kriteriji
Regionalni kriterij
Vplivi na horizontalne
politike
SKUPAJ
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točk
38

32

16

14

100

Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da
mora znašati minimalno število doseženih
točk pri sklopih meril I, II in III – skladnost s
cilji ukrepa, kvaliteta projekta in realnost izvedbe – 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri
oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril
investicija ne doseže 50% možnih točk, bo
vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno
število točk doseže prag za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upošteval regionalni kriterij,
(prednost manj razvite regije), kolikor bodo
projekti iz istih regij, pa višina ocenjenih točk
pri kvaliteti projekta.
7. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 2.800,000.000 SIT, in
sicer:
– 2.100,000.000 SIT – namenska sredstva EU – ESRR,
– 700,000.000 SIT – slovenska ude
ležba.

Koriščenje sredstev bo možno v letih
2006 in 2007.
Sredstva bremenijo proračunski po
stavki:
2043 Razvoj turističnih destinacij – EUstrukturni skladi
2044 Razvoj turističnih destinacij – EUstrukturni skladi-slovenska udeležba
Višina sofinanciranja posamezne investicije v obnovo in posodobitev obstoječe
in izgradnjo nove turistične infrastrukture
lahko dosega največ 500.000.000 SIT za
posamezno prijavljeno investicijo oziroma
ne več kot:
– 20% upravičenih stroškov investicije v
primeru velikih podjetij,
– 30% upravičenih stroškov investicije v
primeru srednje velikih podjetij ter
– 40% upravičenih stroškov investicije v
primeru majhnih podjetij in samostojnih podjetnikov – posameznikov.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
V primeru, da se bo obseg razpoložljivih
sredstev za ta namen naknadno povečal, se
lahko po objavi v Uradnem listu RS dodatna
sredstva dodelijo projektom po prioritetni listi
na osnovi prvotnih prijav.
8. Obdobje za porabo sredstev
Investicija mora biti zaključena naj
kasneje do 15. 9. 2007. Sredstva bodo posameznemu prejemniku izplačana po zaključku investicije in opravljeni kontroli s strani
ministrstva – za investicije v vrednosti do
500 mio SIT, za investicije nad 500 mio SIT
pa po terminskem planu določenem v pogodbi o sofinanciranju. Za plačila v letu 2006
morajo investitorji predložiti zahtevke za plačila najkasneje do 15. 9. 2006, za izplačila v
letu 2007 pa do 15. 9. 2007.
Prijavljeni projekti morajo biti razdeljeni
vsaj v dve fazi in sicer glede na dela, ki se
bodo izvedla do okvirno 1. 1. 2007 in po
tem datumu. Okvirno pomeni možen zamik
glede na dejansko predviden zaključek določene faze za en kvartal v letu 2007 (31. 3.
2007).
9. Rok in način prijave
Rok za prijavo je 3. 4. 2006 do 12. ure.
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis Spodbujanje razvoja turističnih destinacij« na prednji
strani ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani, najmanj dva delovna dneva
pred predvidenim odpiranjem.
Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo
ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 12. ure dva delovna dneva pred odpiranjem, (3. 4. 2006) - velja žig Ministrstva
za gospodarstvo. Vloge, ki bodo prispele
po navedenem roku se vrnejo prijavitelju.
Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijavitelju.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih predlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo.
Podatki iz prejete dokumentacije se bodo
obravnavali kot poslovna skrivnost vendar
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le, kolikor bo prijavitelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z ZGD in internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna
skrivnost.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 5. 4. 2006.
Odpiranje ni javno.
11. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije
javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnih straneh:
http://www.mg-rs.si ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi
zahteve prijavitelja, poslane po elektronski
pošti na naslov: infoerdf2.mg@gov.si.
13. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na
naslovu: infoerdf2.mg@gov.si ter na tel.
01/478-36-00, vsak ponedeljek, sredo in
petek med 10. in 12. uro.
Ministrstvo bo organiziralo informativne
dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih
straneh: http://www.mg.gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4302-9/2006/1
Ob-3829/06
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02
in 115/05), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 12/05 in 49/05) in Zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Ur. l. RS-MP,
št. 7/1994), Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Državo Izrael v obdobju
od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
Sofinanciranje dvostranskih znanstveno
raziskovalnih projektov, ki vključujejo komplementarne metodološke pristope k skupnemu problemu, skupno uporabo raziskovalnih zmogljivosti, materialov, in/ali uslug,
kratkoročne in dolgoročne obiske sodelujočih raziskovalcev v okviru projekta.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Izraelu;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v primeru zasedenosti Doma
podiplomcev v hotelu B kategorije (***), vendar največ do višine 100 EUR dnevno v
tolarski protivrednosti in dnevnice do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. l. RS, št. 142/04), v nadaljevanju:

Št.

uredba) za izraelske raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji (kratki obiski – do 14 dni);
– ob daljših obiskih (obiski od 15 do 29
dni) se za namestitev uporablja izključno
Dom podiplomcev v Ljubljani ali v Mariboru.
V primeru zasedenosti domov (Ljubljana in
Maribor) se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 300.000
SIT mesečno.
Tujim raziskovalcem se izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem
znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas
trajanja obiska.
– neposrednim izvajalcem mednarodnih
projektov se (so)financirajo naslednji stroški:
– stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi
(možna je tudi zaposlitev novih kadrov na
projektu);
– stroški opreme;
– materialni stroški in storitve.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti so 2-letni;
– prijave se lahko nanašajo samo na
raziskave na področju biotehnologije, novih
materialov in robotike. Sofinancirano bo do
pet skupnih slovensko-izraelskih projektov;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisih agencije;
ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti
zaposlen v raziskovalni organizaciji in mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05);
– zaželeno je, da pri raziskovalnemu projektu kot sodelavci sodelujejo raziskovalci
iz industrije;
– v primeru, da gre za industrijske raziskave, bo agencija sofinancirala stroške
projekta do višine 50% utemeljenih stroškov
projekta in v skladu Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 12/05 in 49/05);
– slovenski in izraelski nosilec morata
vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu
in na način, ki ga določita pristojni instituciji
(Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije in Ministry of Science
and Technology of Israel, Division for Planning and Control, P.O.Box 49100, Jerusalem 91490, Avi Anati, avi@most.gov.il).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-IL-12/2005) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v
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2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijava na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
b) predlog projekta (do 10 strani), ki mora
vsebovati naslednje sestavine:
– podroben opis raziskovalne teme in
definicija ciljev projekta;
– opis znanstvenega in tehnološkega
ozadja projekta;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev ter pričakovani znanstveni, družbeni in
gospodarski prispevek projekta;
– podroben program raziskav, vključno
s specifičnimi cilji, metodologijo in načrtom
dela; poudarjeni naj bodo ključni znanstveni
problemi, opisani morata biti vlogi slovenskih in izraelskih partnerjev pri realizaciji
načrta raziskav in način povezave dela obeh
skupin;
– navedba trenutnega stanja na raziskovalnem področju, okvirno število raziskovalnih skupin, ki delajo na področju ter
prednosti slovensko-izraelske raziskovalne
skupine;
– navedba predhodnih rezultatov v zvezi
s predlogom projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– seznam relevantne opreme ter literature.
c) če so v projektu predvideni klinični poskusi na ljudeh, poskusi na živalih ali poskusi, ankete ali druge aktivnosti v šolah, je potrebno priložiti soglasje Komisije Republike
Slovenije za medicinsko etiko;
č) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
po elektronski pošti na naslov: razpis-izrael06-08@arrs.si;
d) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje, ki
ga pripravi agencija, nato obravnava Skupni odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Državo
Izrael.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
izda upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupnega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Državo Izrael.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 40,000.000 SIT.
Projekti se načrtujejo za 2 leti; sofinanciranje 2. leta projekta je odvisno od rezultatov v 1. letu.
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Sofinanciranje v letih 2006, 2007 in 2008
je vezano na sprejem finančnega načrta
agencije za navedena leta.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. avgust 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 8. 2006 do 31. 7. 2008.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Državo Izrael v obdobju od 1. 8. 2006 do
31. 7. 2008«, morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja
na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-izrael06-08@arrs.si
11. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te prijave, do vključno petka,
28. aprila 2006 do 12. ure. Prve štiri strani
prijavnega obrazca morajo po elektronski
pošti prispeti na naslov: razpis-izrael06-08@
arrs.si do vključno petka, 28. aprila 2006 do
12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni praviloma konec meseca
maja 2006.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS objavljeni na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti
pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Oddelek za mednarodno sodelovanje,
tel. 01/478-46-50.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 700-29/2006
Ob-3696/06
Ministrstvo za pravosodje objavlja
razpis
I. na podlagi 3. člena Pravilnika o pogojih
in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči (Ur. l. RS, št.
83/01) – za pridobitev soglasja za dajanje
brezplačne pravne pomoči:
a)
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Celje,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Kranj,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Krško,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Maribor,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja
Murska Sobota,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja
Novo mesto,
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– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Ptuj.
Razpisni pogoji:
K I/a:
Prvi pravni nasvet iz 25. člena Zakona
o brezplačni pravni pomoči ter brezplačno
pravno svetovanje iz 26. člena Zakona o
brezplačni pravni pomoči (ZBPP-UPB1, Ur.
l. RS, št. 96/04) lahko izvajajo osebe, ki brez
namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, in
so vpisane v register, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za pravosodje.
Osebe lahko pridobijo soglasje iz prejšnjega odstavka, če izpolnjujejo naslednje
pogoje, da:
– so registrirane v Republiki Sloveniji;
– po predpisih, po katerih so ustanovljene, lahko opravljajo dejavnost pravnega
svetovanja;
– imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
z univerzitetnim diplomiranim pravnikom
oziroma pravnico z opravljenim pravniškim
državnim izpitom ali da ima oseba sama
tako izobrazbo;
– imajo ustrezne prostore in opremo za
pravno svetovanje;
– s pravili delovanja zagotovijo ustrezen
nadzor nad dajanjem pravne pomoči po tem
zakonu;
– sklenejo zavarovalno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za morebitno škodo
pri svetovanju vsaj na zavarovalno vsoto.
Vloga osebe za izdajo soglasja mora
vsebovati:
– izpisek iz rojstne matične knjige in dokazilo o stalnem bivanju na območju Republike Slovenije za fizično osebo;
– izpisek iz sodnega registra oziroma
druge uradne evidence, če gre za pravno
osebo;
– dokazilo o upravičenosti opravljanja
pravnega svetovanja po predpisih, po katerih so pravne osebe ustanovljene oziroma
po katerih fizične osebe opravljajo pravno
svetovanje kot svoboden poklic;
– dokaz, da je oseba univerzitetni diplomirani pravnik oziroma pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom oziroma
po delodajalcu overjeno pogodbo o zaposlitvi z univerzitetnim diplomiranim pravnikom
oziroma pravnico z opravljenim pravniškim
državnim izpitom;
– dokazilo, da oseba razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči.
Pisne prijave in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite na Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana,
najkasneje v 15 dneh po objavi, s pripisom:
pridobitev soglasja za dajanje brezplačne
pravne pomoči.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 121-01/06
Ob-3480/06
Znanstveni svet Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Univerze na Primorskem (UP ZRS) v skladu s prvim odstavkom
85. člena Statuta Univerze na Primorskem
(Ur. l. RS, št. 73/03, 100/03 in 50/05) in
tretjim odstavkom 16. člena Pravil UP ZRS
objavlja
javni razpis
za imenovanje direktorja UP ZRS
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– ima doktorat znanosti,

– ima sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
– aktivno obvlada slovenski in dva tuja
jezika s prednostjo znanja italijanskega jezika,
– izpolnjuje pogoje za nosilca temeljnega
projekta in
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa
zakon, ki ureja raziskovalno dejavnost.
Direktorja imenuje rektor univerze na
predlog Znanstvenega sveta. Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidati naj pošljejo prijave s priporočeno pošiljko v roku 15 dni po objavi na
naslov: Znanstveno-raziskovalno središče
Koper, Univerze na Primorskem, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, s pripisom “Javni razpis
za imenovanje direktorja UP ZRS”.
Prijavi morajo biti priložene naslednje
priloge:
– dokazilo o opravljenjem doktoratu,
– dokazila o znanju tujih jezikov,
– curriculum vitae,
– bibliografija (s poudarkom na zadnjih
petih letih),
– vizija dela s programom vodenja UP
ZRS.
Kandidati bodo o predlogu znanstvenega
sveta rektorju obveščeni v roku 30 dni po
zaključku javnega razpisa.
Znanstveni svet
Znanstveno-raziskovalnega središča
Koper Univerze na Primorskem
Št. 671-1/2006
Ob-3694/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03), ter na podlagi
6. člena Pravilnika o sofinanciranju športa
v občini Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št.
84/01) objavlja Občina Miren-Kostanjevica
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2006, ki jih
bo v letu 2006 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji subjekti, ki imajo sedež na območju Občine
Miren-Kostanjevica:
– športna društva in klubi,
– osnovna šola s podružničnima šolama
in vrtci,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:
– Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– Naučimo se plavati;
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– šolska športna tekmovanja;
3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
5. interesna športna vzgoja mladine;
6. športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport;
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7. športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami;
8. šport za vse-športna rekreacija;
9. večje športne prireditve;
10. kakovostni šport;
11. šport invalidov.
Za programe pod 1. in 2. točko predloži
prijave osnovna šola.
Razpisni obrazci so na razpolago na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren in na spletni strani www.mirenkostanjevica.si.
Rok za prijavo na razpis je 1. 3. 2006.
Prijave programov pošljite v zaprti kuverti z oznako: »Javni razpis – šport« priporočeno po pošti ali oddajte osebno na
naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi normativov in kriterijev za vrednotenje programov športa v občini.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po sprejemu proračuna.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 320-01-0002/2006-317
Ob-3718/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Žalec za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 118/05) ter
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 80/02, 78/03
in 16/05), v nadaljevanju pravilnik, objavlja
Občina Žalec
javni razpis
za dodeljevanje sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Žalec za leto 2006
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.
2. Predmet javnega razpisa:
A) sofinanciranje strokovnega izobraževanja v kmetijstvu;
B) dodeljevanje proračunskih sredstev
za ohranjanje kmečkega prebivalstva v področjih s težjimi pridelovalnimi pogoji ter
subvencioniranje socialno delovne pomoči;
C) subvencioniranje zavarovalnih premij
za živino in kmetijske pridelke;
D) sofinanciranje investicij v kmetijstvu,
katere prispevajo k izboljšavi pogojev kmetovanja in imajo pozitivne učinke tudi širše;
E) sofinanciranje društvene dejavnosti
na področju kmetijstva;
F) sofinanciranje pridelave ekološko neoporečne hrane.
3. Upravičenci
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Občini Žalec ter društva in
zveze društev, ki delujejo na področju kmetijstva na območju Občine Žalec, s sedežem
v Občini Žalec ter društva, ki nimajo sedeža v Občini Žalec je pa aktivnost društva
usmerjena tudi na območje Občine Žalec in
je v interesu občine.
Sredstva se dodeljujejo skladno z določili
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Žalec (v nadaljevanju: pravilnikom).
Pomoč se lahko dodeli, če pomeni
vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.
Pri investicijah v kmetijska gospodarstva
je pomembno, da gre za začete investicije
v tekočem letu, pri čemer mora biti podana
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ocena možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva in v povezavi s tem tudi zagotovitev
prodaje izdelkov na trgu ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika
pomoči.
Upravičenci morajo vlogi za dodelitev
sredstev za posamezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli sredstev iz
državnih in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezni
namen že prejeli.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
Občina bo dodeljevala sredstva vlagateljem pod pogojem, da upravičenec poda
izjavo, da za posamezni namen ni dobil
sredstva iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je iz
teh virov že pridobil.
Dotacije za posamezni namen oziroma
investicijo posameznemu upravičencu lahko
skupaj znašata največ do 40% upravičenih stroškov investicije ali največ do 50%
upravičenih stroškov investicije, če gre za
območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko
pridelavo.
Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene
za posamezni namen. Če se v prvem roku
izkoristijo vsa sredstva za določeni namen,
se vloge v drugem roku ne obravnavajo. V
kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za
določeni namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
A) Sofinanciranje strokovnega izobraževanja v kmetijstvu v višini 300.000 SIT:
– vlogo lahko vloži Kmetijska svetovalna
služba Žalec in Zavod za gozdove Slovenije
– Enota v Žalcu za izvedena izobraževanja,
ki obsega plačilo honorarjev predavateljev
ali fizična oseba za stroške opravljenega
tečaja.
Višina sredstev za izvedena strokovna
izobraževanja v kmetijstvu je do 100% upravičenih stroškov za pokritje stroškov predavateljev za izobraževanja, ki jih organizira
Kmetijsko svetovalna služba Žalec in Zavod
za gozdove Slovenije – Enota v Žalcu ter
do 100% upravičenih stroškov opravljenega izobraževanja za fizične osebe, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost.
Med upravičene stroške se štejejo stroški predavateljev za predavanja, ki jih organizira Kmetijsko svetovalna služba Žalec
in Zavod za gozdove Slovenije – Enota v
Žalcu, za fizične osebe, ki jim je kmetijstvo
osnovna dejavnost pa so to stroški izobraževanja.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– dokazilo – račun o opravljenih storitvah
s seznamom udeležencev;
– program izobraževanj;
– potrdilo o opravljenem izobraževanju
(za fizične osebe);
– dokazilo – račun stroškov opravljenega
izobraževanja (za fizične osebe).
B) Dodeljevanje proračunskih sredstev
za ohranjanje kmečkega prebivalstva v področjih s težjimi pridelovalnimi pogoji ter
subvencioniranje socialno delovne pomoči
v skupni višini 5,000.000 SIT:
a) Pomoč kmetijam:
– pomoč je za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet, praviloma za dobo pol
leta, na območjih z manj primernimi pogoji
za kmetovanje.
b) Subvencioniranje socialno delovne
pomoči:
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– za pridobitev sredstev je potrebno potrdilo strojnega krožka, da je bila pomoč upravičena za kmete (kmetijska gospodarstva),
ko so doživeli na svoji kmetiji nesrečo in so
na ta način ogroženi (bolezen, poškodba,
delovna nesreča ipd.);
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti nezmožen za delo najmanj mesec dni.
Višina sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov najema delovne sile.
Med upravičene stroške se štejejo stroški najema delovne sile za obdobje nezmožnosti nosilca kmetijskega gospodarstva
s pogojem nezmožnosti za delo najmanj
mesec dni.
Vlagatelj mora vlogi za namen pod točko
a) priložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu pokojninsko invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja (plačilni nalog), za obdobje od
1. januarja do 30. junija 2006;
– fotokopija obrazca iz subvencijske vloge (Zemljišča v uporabi).
Vlagatelj mora vlogi za namen pod točko
b) priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo strojnega krožka o upravičenosti subvencioniranja socialno delovne
pomoči;
– dokazilo o nezgodi, bolezni, ipd;
– odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje za čas nezmožnosti za delo;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti do pomoči.
C) Subvencioniranje zavarovalnih premij
v skupni višini 10,000.000 SIT:
a) Sofinanciranje zavarovalnih premij
sklenjenih zavarovanj za živino v višini
5,000.000 SIT.
b) Sofinanciranje zavarovalnih premij
sklenjenih zavarovanj za kmetijske pridelke
v višini 5,000.000 SIT:
– sredstva so namenjena kmetijskim
gospodarstvom, ki jim je kmetijstvo pridobitvena dejavnost in ne kot ljubiteljska dejavnost;
– sredstva lahko pridobijo nosilci kmetijskih gospodarstev – kmetje na osnovi sklenjenih zavarovanj.
Višina sredstev znaša do 30% zavarovalne premije sklenjenega zavarovanja.
Med upravičene stroške se šteje plačilo
premije za sklenjeno zavarovanje za krave,
mlado pitano govedo, plemenske svinje, konje, drobnico in kmetijske pridelke.
Vlagatelj mora vlogi za namena pod točko a) in b) priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo zavarovalne police o sklenjenem zavarovanju z zavarovalnico v letu
2006.
D) Sofinanciranje investicij v kmetijstvu
(namakanje kmetijskih zemljišč, urejanje pašnikov, investicije v sadjarstvo, vrtnarstvo,
mlečno proizvodnjo, hmeljarstvo in perutninarstvo), ki prispevajo k izboljšavi pogojev
kmetovanja in imajo pozitivne učinke tudi
širše, v skupni višini 6,400.000 SIT:
a) Namakanje:
– sofinancira se investicija v mini namakalne sisteme;
– pogoj za pridobitev sredstev so končana dela ter opravljen komisijski ogled predstavnikov občine in Kmetijsko svetovalne
službe;
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo
vlagatelji, ki za ta namen še niso prejeli
sredstev;
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– sredstva lahko pridobijo kmečka gospodarstva (kmetje).
Višina sredstev je do 35% upravičenih
stroškov investicije.
Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške nabave opreme za namakanje.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– računi za nakup opreme za namakanje
mini namakalnih sistemov za leto 2006;
– kopija katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele, ki je predmet zahtevka;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti investicije ter ocena možnosti
preživetja kmetije;
– zemljiškoknjižni izpisek za parcele, ki
so predmet zahtevka, zemljiškoknjižni izpisek ne sme biti starejši od 6 mesecev;
– zakupna pogodba za parcele, ki niso v
lasti vlagatelja.
b) Urejanje pašnikov:
– sofinancira se pospeševanje urejanja pašnikov za pašo goveje živine, konj
in drobnice;
– pri pašnikih za pašo govedi in konj
je subvencijo možno uveljavljati najmanj za
2 ha na novo urejenih površin ali najmanj
za 1 ha dodatno razširjenih površin za ta
namen;
– pri pašnikih za pašo drobnice je subvencijo možno uveljavljati najmanj za 1 ha
na novo urejenih površin ali najmanj za
0,5 ha dodatno razširjenih površin za ta namen;
– pogoji za pridobitev sredstev so končana dela – izdelava električne ograje v skladu
s tehnološkimi navodili ter opravljen komisijski ogled predstavnikov občine in Kmetijsko
svetovalne službe;
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo
vlagatelji, ki za ta namen še niso prejeli
sredstev proračuna občine;
– do sredstev so upravičeni kmetje
(kmečka gospodarstva), ki se ukvarjajo
z živinorejsko proizvodnjo v taki meri, da
ustvarjajo tržne presežke.
Višina sredstev je do 35% upravičenih
stroškov investicije za nabavljeni material
za postavitev pašne ograje, oziroma maksimalno do 100.000 SIT na pašnik.
Med upravičene stroške investicije se
šteje: nabavljeni material za postavitev pašne ograje (drogovi, žica, izolatorji, električni
pastir).
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– računi za nakup materiala za ureditev
pašne ograje za leto 2006;
– kopija katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele, ki je predmet zahtevka;
– zakupna pogodba za parcele, ki niso v
lasti vlagatelja;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti investicije ter ocena možnosti
preživetja kmetije.
c) Sadjarstvo:
– pri investiciji v obnovo armature sadovnjaka primernega protitočni zaščiti je
najmanjša površina 0,6 ha sadovnjaka pri
jablanah, hruškah in breskvah, oziroma
0.06 ha pri češnjah;
– nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških standardih;
– sklenjena pogodba SIPS (Slovenska
integrirana pridelava sadja);
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– kmetijska gospodarstva morajo biti
usmerjena v pridelavo sadja.
Višina sredstev je do 35% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot
1,000.000 SIT na vlagatelja.
Med upravičene stroške investicije se
šteje: nakup in postavitev mreže pri obnovi armature sadovnjaka primerne protitočni
zaščiti.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– pogodbo o članstvu v SIPS;
– računi za nabavljen material za leto
2006;
– zemljiškoknjižni izpisek za parcele, ki
so predmet zahtevka, zemljiškoknjižni izpisek ne sme biti starejši od 6 mesecev;
– kopija katastrskega načrta s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele, ki je predmet zahtevka;
– zakupna pogodba za parcele, ki niso v
lasti vlagatelja;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti investicije ter ocena možnosti
preživetja kmetije.
d) Vrtnarstvo:
– vlagatelj ima pravico do subvencije, če
mu je vrtnarstvo (vrtnine in okrasne rastline)
dopolnilna dejavnost k kmetiji;
– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
postavitev rastlinjaka.
Višina sredstev:
– pri postavitvi ali adaptaciji (skupaj z
opremo) rastlinjakov za vrtnarske namene,
to so plastenjaki in steklenjaki do:
– steklenjaki v višini do 1.000 SIT/m2,
oziroma do največ 35% upravičenih stroškov
investicije, vendar ne več kot 1,000.000 SIT
na vlagatelja;
– plastenjaki v višini do 500 SIT/m2, oziroma do največ 35% upravičenih stroškov
investicije, vendar ne več kot 1,000.000 SIT
na vlagatelja.
Med upravičene stroške investicije se
šteje: postavitev ali adaptacija (skupaj z
opremo) rastlinjakov za vrtnarske namene,
to so plastenjaki in steklenjaki.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– izpisek za parcele, ki so predmet zahtevka, zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti
starejši od 6 mesecev;
– računi za nabavljen material (rastlinjak
ali plastenjak ali oprema) za leto 2006;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti investicije ter ocena možnosti
preživetja kmetije;
– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
postavitev rastlinjaka.
e) Investicije v živinoreji, povezane z vlaganjem v mlečno proizvodnjo ter približevanje eko standardom:
– kmečka gospodarstva, ki so usmerjena
v živinorejo ter jim predstavlja edini oziroma
glavni vir dohodka;
– ustrezno pravnomočno dovoljenje;
– minimalni stalež petih krav;
– dokončana investicija v hladilne naprave mleka, mlekovode in ostalo molzno
opremo, sušilne naprave za voluminozno
krmo na hladni in topli zrak, novogradnje in
obnove gnojišč in gnojničnih jam ter dokončana investicija ureditve izpustov.
Višina sredstev: do 35% upravičenih
stroškov investicije, vendar ne več kot
1,000.000 SIT na vlagatelja.
Med upravičene stroške investicije se
šteje: stroški nakupa opreme in materiala, ki

so predmet zahtevka za dodelitev sredstev
in se izkažejo z ustreznim računom.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– računi za nabavljen material in opremo, ki so predmet zahtevka iz leta 2006;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti investicije ter ocena možnosti
preživetja kmetije;
– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
obnovo oziroma novogradnjo;
– dokazilo o staležu krav.
f) Investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu:
– vlagatelji morajo biti pridelovalci hme
lja;
– ustrezno pravnomočno dovoljenje;
– dokončana investicija obnove žičnic,
hmeljskih sušilnic in obiralno sušilne tehnike.
Višina sredstev: do 35% upravičenih
stroškov investicije, vendar ne več kot
1,000.000 SIT na vlagatelja.
Med upravičene stroške investicije se
šteje: stroški nakupa opreme in materiala, ki
so predmet zahtevka za dodelitev sredstev
in se izkažejo z ustreznim računom.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– računi za nabavljen material in opremo, ki so predmet zahtevka iz leta 2006;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti investicije ter ocena možnosti
preživetja kmetije;
– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
obnovo oziroma novogradnjo.
g) Investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v perutninarstvo
– vlagatelji se morajo ukvarjati s perutninarsko proizvodnjo;
– ustrezno pravnomočno dovoljenje;
– izvedena investicija v opremo namenjeno perutninarski proizvodnji.
Višina sredstev: do 35% upravičenih
stroškov investicije, vendar ne več kot
1,000.000 SIT na vlagatelja.
Med upravičene stroške investicije se
šteje: stroški nakupa opreme, ki je predmet
zahtevka za dodelitev sredstev in se izkažejo z ustreznim računom.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– računi za nabavljeno opremo, ki so
predmet zahtevka iz leta 2006;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti investicije ter ocena možnosti
preživetja kmetije;
– ustrezno pravnomočno dovoljenje.
E) Sofinanciranje društvene dejavnosti
na področju kmetijstva v višini 3,000.000
SIT:
– podpora za delovanje društev, ki se dodeljuje na podlagi njihovih aktivnosti;
– sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva pri organizaciji in izvedbi
ter udeležbi na prireditvah, udeležbi na čistilnih akcijah, pridobivanju novih članov, izdaji strokovnih publikacij ter izobraževanju;
– društvo mora predložiti letni program
aktivnosti.
Višina sredstev: na osnovi kriterijev,
sprejetih na Odboru za kmetijstvo, praviloma ne več kot 50% finančno ovrednotenega
programa društva.
Med upravičene stroške spadajo stroški,
ki jih ima društvo pri izvedbi ter udeležbi
na prireditvah, udeležbi na čistilnih akcijah,
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pridobivanju novih članov, izdaji strokovnih
publikacij ter izobraževanju.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– potrdilo o registraciji društva in osebno
ime zastopnika društva;
– seznam aktivnih članov društva;
– finančno ovrednoten letni program dela
za leto 2006;
– poročilo o delu društva v preteklem
letu;
– finančno poročilo za preteklo leto.
F) Sofinanciranje pridelave ekološko neoporečne hrane:
– kmetija mora biti nadzorovana in mora
pridobiti potrdilo, da so na celotni kmetiji
izpolnjeni minimalni pogoji za ekološko kmetovanje, oziroma v primeru izobraževanja to
ni zahtevano;
– kmečka gospodarstva, ki si pridobivajo
status ekološke kmetije, oziroma so že v
nadzoru.
Višina sredstev: pri izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju – plačilo tečaja
100% stroškov izobraževanja, ter do 50%
kritja stroškov ekološke kontrole.
Med upravičene stroške se štejejo stroški plačila ekološke kontrole in stroški opravljenega izobraževanja.
Vlagatelj mora vlogi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
– potrdilo, da je kmetija v nadzoru ekološkega kmetovanja;
– računi o plačilu nadzora ekološkega
kmetovanja za leto 2006;
– potrdilo o opravljenem izobraževanju;
– dokazilo – račun stroškov opravljenega
izobraževanja;
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe.
5. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena:
– vsa sredstva tega razpisa morajo biti
porabljena do 15. 12. 2006.
6. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:
– vloge za namene pod A), B/b), C/a),
D), F) morajo biti predložene na naslov Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
osebno ali priporočeno po pošti najkasneje
do 30. novembra 2006 oziroma do porabe
razpoložljivih sredstev, vsakega 15. v mesecu, v zapečatenem ovitku, označenem z:
»Ne odpiraj – prijava na razpis za pospeševanje in razvoj kmetijstva«, na ovitku mora
biti tudi jasno označen natančen namen, na
katerega se vloga nanaša;
– vloge za namen B/a) morajo biti predložene na naslov Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, osebno ali priporočeno
po pošti najkasneje do 20. julija 2006, v zapečatenem ovitku, označenem za namen
B/a): »Ne odpiraj – prijava na razpis za Pomoč kmetijam«.
– vloge za namen E) morajo biti predložene na naslov Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, osebno ali priporočeno
po pošti najkasneje do 15. marca 2006, v
zapečatenem ovitku, za namen E) »Ne odpiraj – prijava na razpis za Sofinanciranje
delovanja društev«;
– vloge za namen C/b) morajo biti predložene na naslov Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 30. junija 2006,
v zapečatenem ovitku, označenem z: »Ne
odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje
zavarovalnih premij«.
7. Datum odpiranja vlog in rok, v katerem
bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa:

Št.

– pravočasno prispele vloge pod A),
B/a), B/b), C/a), C/b), D), F) se odpirajo ob
prispetju in obravnavajo na prvi naslednji
seji Odbora za kmetijstvo;
– pravočasno prispele vloge pod E) se
odpirajo 17. marca 2006, odpiranje vlog ni
javno.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve
nepopolno predložene vloge je 15 dni od
dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku 30 dni od dneva odpiranja vloge oziroma v 15 dneh od dneva obravnave vlog na
odboru za kmetijstvo.
8. Prosilci morajo k vlogi priložiti vso z
razpisom zahtevano dokumentacijo, občina
pa lahko zahteva dostavitev dodatne dokumentacije.
9. Občina Žalec bo sredstva po tem razpisu dodeljevala v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini
Žalec.
10. Prejemniki sredstev bodo na podlagi
sklepa o dodelitvi sredstev sklenili pogodbo
z Občino Žalec. S pogodbo bo natančneje
urejen način in pogoji koriščenja sredstev
ter izplačilo le-teh.
11. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Oddelek za negospodarske
in gospodarske dejavnosti (Tilka Potočnik),
od dneva objave javnega razpisa do dneva,
ko se izteče rok za oddajo vlog. Razpisna
dokumentacija je objavljena na spletni strani www.zalec.si, možno jo je dobiti tudi po
elektronski pošti.
12. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo
na sedežu Občine Žalec, Oddelku za negospodarske in gospodarske dejavnosti ali
po tel. 713-64-36 – kontaktna oseba Tilka
Potočnik.
Občina Žalec
Št. 1/06
Ob-3845/06
Na podlagi 176. in 178. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04),
56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 15/99 in 8/00) in 6. člena Proračuna
Občine Izola za leto 2006 (Uradne objave
Občine Izola, št. 1/06), objavlja Občina Izola
– Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, Izola
(v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za sofinanciranje programov
in/ali projektov na področju mladinske
dejavnosti v Občini Izola za leto 2006
1. Predmet javnega razpisa
Programi in/ali projekti in s področja mladinske dejavnosti z naslednjimi vsebinami:
– neformalne oblike izobraževanja in
usposabljanja mladih,
– posredno ali neposredno zmanjševanje nasilja med mladimi,
– promocijo prostovoljnega dela za mlade in med mladimi z namenom soustvarjanja civilne družbe,
– mladinske iniciative,
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti
med ljudmi (medkulturna vzgoja, človekove
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pravice, solidarnost in strpnost, vzgoja in
mir, medgeneracijski odnosi),
– strokovno in enostavno dostopno pomoč in zagovorništvo mladim,
– preventivne, psihosocialne programe,
ki temeljijo na aktivni participaciji mladih
(mladi za mlade),
– avtonomne interesne dejavnosti,
– mednarodno sodelovanje med mla
dimi.
Predmet javnega razpisa niso projekti/programi, ki imajo naravo kulturnih ali
glasbenih festivalov, športnih in drugih tekmovanj, dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja, organiziranja dejavnosti študentskih organizacij, statutarnih
dejavnosti organizacij. Predlagatelji lahko
prijavijo le programe in/ali projekte, ki niso
kandidirali ali niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna na podlagi rednih javnih razpisov za sofinanciranje programov
in/ali projektov na področjih kulture, športa
in prireditev v Občini Izola za proračunsko
leto 2006.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva in
zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana pri pristojnem državnem
organu;
– imajo sedež v Občini Izola;
– izvajajo dejavnost, ki v pretežni meri
sodi na področje mladinske dejavnosti;
– v svoje programe vključujejo dijake,
študente in drugo mladino med 15. in 27.
letom;
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Občine Izola ali za potrebe njenih prebivalcev;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo programov in/ali
projektov;
– prijavitelji lahko kandidirajo le s tistimi
programi in/ali projekti, za katere ne prejemajo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev.
3. Merila za izbor programov in/ali projektov
Strokovna komisija bo obravnavala prijave po vrstnem redu prispetja in v skladu z
naslednjimi merili:
1. kakovost projekta;
2. finančni načrt;
3. udeležba prostovoljcev;
4. pomen predlaganega programa in/ali
projekta glede na število vključenih občanov
Občine Izola;
5. pomen predlaganega programa in/ali
projekta za enakomeren razvoj področja dejavnosti na območju občin Izola, Koper in
Piran oziroma v širši regiji;
6. program se izvaja eno ali več let;
7. reference izvajalca projekta.
Merila za izbor programov in/ali projektov so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za ta razpis znaša
10,000.000 SIT in bodo dodeljena po naslednji dinamiki:
– v prvem roku do višine 7,000.000 SIT,
– v drugem roku do višine 3,000.000
SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2006 morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2006.
6. Razpisni rok in roki za predložitev prijav in način predložitve
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Razpisni rok začne teči naslednji dan po
objavi tega razpisa in se zaključi z realizacijo vseh predvidenih sredstev na posamezni
proračunski postavki oziroma najkasneje do
15. 6. 2006.
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do:
– 15. marca 2006 (prvi rok),
– 15. junija 2006 (drugi rok),
na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola ali osebno, v vložišče Občine
Izola, Postojnska ulica 3. Prijave, ki ne bodo
podane na ustreznih prijavnih obrazcih ali ki
ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne
bodo obravnavane. Vsak prijavljen program
in/ali projekt mora biti poslan ali predložen v
zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga: Mladinska dejavnost«.
V primeru, da predlagatelj pošilja več
programov in/ali projektov, mora biti vsaka
prijava poslana ali predložena v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami.
7. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija bo prijave odprla naslednji delovni dan po izteku roka določenega za predložitev prijav, vendar le do porabe
vseh predvidenih sredstev na proračunski
postavki.
Na odpiranju prijav bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, pozove prijavitelja,
da vlogo v roku 7 dni dopolni. Če prijavitelj v
tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže
kot nepopolna.
Prijave, ki bodo prispele po roku, v katerem so bila izčrpana vsa sredstva na proračunski postavki za izbrano področje dejavnosti, bo strokovna komisija zavrnila kot
prijavo, ki ni bila vložena v razpisanem roku.
Odpiranje prijav ne bo javno. Za nepopolne
prijave in prijave, ki jih niso vložile upravičene osebe, bo pristojni Urad za družbene
dejavnosti, na predlog strokovne komisije,
izdal sklep o zavržbi prijave.
8. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa in/ali poziva obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju programov v proračunskem letu 2006.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je razpoložljiva od dneva te objave do izteka prijavnih rokov na spletni strani Občine Izola
http://www.izola.si, ali, v času uradnih ur, na
naslovu: Občina Izola, Urad za družbene
dejavnosti, Verdijeva 1 (pisarna št. 1).
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak ponedeljek, sredo ali petek
v času od 8. do 9. ure oziroma e-pošti,
kot sledi: tel. 05/66-00-323, e-pošta: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 1/06
Ob-3846/06
Na podlagi 176. in 178. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04),
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), 56.
člena Statuta občine Izola (Uradne objave,
št. 15/99 in 8/00) in 6. člena Proračuna Občine Izola za leto 2006 (Uradne objave Občine Izola, št. 1/06), objavlja Občina Izola
– Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, Izola
(v nadaljevanju: občina)
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javni razpis in javni poziv
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v Občini Izola za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in/ali projektov v letu 2006
na naslednjih področjih:
1. Izobraževanje (okvirna vrednost sredstev 409.200 SIT)
Programi in/ali projekti s področja izobraževalne dejavnosti z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje, informiranje in osveščanje mladih in članstva k strokovnemu delu
za dvig kvalitete pouka matematike, fizike,
astronomije, zgodovine in drugih predmetov.
2. Kultura (okvirna vrednost sredstev
1,865.950 SIT)
Programi in/ali projekti s področja kulture
z naslednjimi vsebinami:
– tradicionalne revije pevskih zborov,
– drugi podobni tradicionalni kulturni programi in/ali projekti.
Predmet tega področja so tradicionalni
kulturni programi in/ali projekti širšega medobčinskega ali regijskega pomena, ki so tudi
predmet sofinanciranja s strani drugih občin
v širši regiji.
3. Kultura – javni poziv (okvirna vrednost
sredstev 28,761.301 SIT)
Programi in/ali projekti s področja kulture
z naslednjimi vsebinami:
– galerijska dejavnost društev likovnih
umetnikov v občini,
– sofinanciranje in financiranje kulturnih
programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini, na podlagi
predhodne in uspešne prijave na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti iz sredstev državnega proračuna
za leto 2006,
– sofinanciranje programa in/ali projekta
Združenih iger narodov v Občini Izola,
– sofinanciranje programa in/ali projekta
mednarodnega filmskega festivala Isola Cinema – Kino Otok,
– sofinanciranje dejavnosti pihalnega orkestra v Občini Izola.
Predmet tega področja je sofinanciranje
kulturnih programov in/ali projektov širšega medobčinskega in mednarodnega pomena.
4. Socialno varstvo (okvirna vrednost
sredstev 5,333.000 SIT)
Programi in/ali projekti s področja socialnega varstva z naslednjimi vsebinami:
– programi in/ali projekti, ki spodbujajo
samostojno življenje invalidov in ponujajo
različne vsebine dejavnosti za zmanjševanje njihove izključenosti,
– programi in/ali projekti omogočanja
vključevanja v skupnost osebam s težavami v duševnem zdravju in drugi programi s
področja varovanja duševnega zdravja,
– drugi socialno-varstveni programi in/ali
projekti za različne starostne skupine ter posameznike kot osebe s posebnimi potrebami, namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki
so pomembni za občane Izole.
5. Zdravstvena dejavnost (okvirna vred
nost sredstev 5,279.170 SIT),
Programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva z naslednjimi vsebi
nami:
– programi in/ali projekti, ki spodbujajo
zmanjševanje porabe alkohola v Izoli,
– programi in/ali projekti za obravnavo
mladih v fazi eksperimentiranja z drogo,

– programi in/ali projekti, ki so naravnani
k preprečevanju zasvojenosti,
– svetovanje za zdravo spolnost in preprečevanje AIDS-a,
– ohranjevanje kvalitete življenja kroničnih bolnikov (vzpodbujanje aktivnosti, skupine za samopomoč, učenje veščin, svetovanje ipd.),
– drugi preventivni zdravstveni programi
in/ali projekti,
– drugi programi in/ali projekti, ki spodbujajo in uvajajo varovalne dejavnike zdravja za občane.
6. Drugi programi in/ali projekti, sofinancirani največ do 100.000 SIT (okvirna vred
nost sredstev 1,000.000 SIT)
Programi in/ali projekti, ki niso predmet
razpisa pod točkami 1 do 5 in niso sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna
z naslednjimi vsebinami:
– sofinanciranje rednih letnih programov,
prireditev in drugih enkratnih programov
društev, veteranskih organizacij ter drugih
nevladnih in humanitarnih organizacij.
Predlagatelji lahko prijavijo le programe
in/ali projekte, ki niso kandidirali ali niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna na
podlagi rednih javnih razpisov za sofinanciranje programov in/ali projektov na področjih
kulture, športa in prireditev v Občini Izola za
proračunsko leto 2006.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Pod 1: društva, zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– programi in/ali projekti se morajo izvajati za potrebe mladih na območju občine,
– predlagatelji morajo imeti zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programov in/ali projektov,
– predlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi in/ali projekti, za katere ne prejemajo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev.
Pod 2: društva, zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi in/ali projekti, za katere ne prejemajo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev in jih sofinancirajo tudi
ostale občine v okviru širše regije,
– predlagani programi in/ali projekti se
morajo izvajati tudi za potrebe občanov Občine Izola,
– predlagatelji morajo imeti zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programov in/ali projektov.
Pod 3: društva likovnih umetnikov s sedežem v Občini Izola, izvajalci nacionalnega
kulturnega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti, pravne osebe
zasebnega prava – nepridobitne organizacije, ki svojo dejavnost izvajajo na območju
Občine Izola ter javni in drugi zavodi, ki
izvajajo programe in/ali projekte na področju
filmske umetnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– delovanje na območju občine,
– predlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi in/ali projekti, za katere ne prejemajo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev in jih sofinancirajo tudi
občine v okviru širše regije,
– izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih pogojev za izvedbo programa in/ali
projekta,
– predlagatelji morajo zagotoviti sredstva
za sofinanciranje programov in/ali projektov
tudi iz drugih virov,
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– programi in projekti na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti morajo biti sofinancirani tudi iz sredstev državnega proračuna.
Pod 4: društva, zveze društev, druge nevladne in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– delovanje in izvajanje dejavnosti na območju občine,
– predlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi in/ali projekti, za katere ne prejemajo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev in jih sofinancirajo tudi
občine v okviru širše regije,
– izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih
pogojev za izvedbo programa in/ali projekta,
– predlagatelji morajo zagotoviti sredstva
za sofinanciranje programov in/ali projektov
tudi iz drugih virov.
Pod 5: društva, zveze društev, druge nevladne organizacije (ustanove in neprofitni
zasebni zavodi, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS), javni in drugi zavodi, ki izvajajo
programe in/ali projekte na področju zdravstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– programi in/ali projekti se morajo izvajati pretežno za potrebe občanov Občine
Izola,
– predlagatelji morajo kandidirati tudi s
programi in/ali projekti za mlade in z mladimi,
– predlagatelji morajo imeti zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programov in/ali projektov,
– predlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi in/ali projekti, za katere ne prejemajo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev,
– predlagatelji morajo zagotoviti vsaj
minimalni delež sofinanciranja programov
in/ali projektov še iz drugih virov,
– zagotovljena mora biti brezplačna udeležba mladih in drugih občanov v programih
in/ali projektih,
– programi in/ali projekti morajo vsaj delno temeljiti na prostovoljnem delu,
– predlagatelji se morajo po optimalnih
možnostih pri izvedbi programov in/ali projektov povezati z drugimi organizacijami na
izbranem področju.
Pod 6: društva, zveze društev, veteranske organizacije, nevladne in humanitarne
organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predlagatelji lahko kandidirajo s tistimi
projekti in programi, za katere ne prejemajo
v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev (prijavitelji morajo navesti druge vire financiranja),
– predlagatelji morajo imeti zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programov in/ali projektov.
III. Javni poziv: javni poziv se nanaša na
jasno in vnaprej določene kriterije in zahteve, ki jih mora izpolnjevati predlagatelj
programa ali projekt za sofinanciranje ali
financiranje iz javnih sredstev. Preko javnega poziva bodo financirani le tisti programi
in projekti, ki te znane kriterije in zahteve v
celoti izpolnjujejo, in sicer po vrstnem redu
prispetja predlogov do porabe sredstev.
IV. Merila za izbor programov in/ali projektov
Strokovna komisija bo obravnavala prijave po vrstnem redu prispetja in v skladu z
naslednjimi merili:
1. pomen predlaganega programa in/ali
projekta za enakomeren razvoj področja dejavnosti v Občini Izola;
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2. pomen predlaganega programa in/ali
projekta glede na število vključenih občanov
Občine Izola;
3. pomen predlaganega programa in/ali
projekta za enakomeren razvoj področja dejavnosti na območju občin Izola, Koper in
Piran oziroma v širši regiji;
4. status izvajalca (izvaja javno službo
ali je nosilec javnih pooblastil ali društvo, ki
deluje v javnem interesu);
5. prednostno bodo sofinancirani programi z večletnim delovanjem.
Merila za izbor programov in/ali projektov so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis znaša 42,648.621 SIT.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2006 morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2006.
VII. Razpisni rok in roki za predložitev
prijav in način predložitve
Razpisni rok prične teči naslednji dan po
objavi razpisa in javnega poziva in se zaključi z realizacijo vseh predvidenih sredstev
na posamezni proračunski postavki oziroma
najkasneje do 15. 9. 2006.
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
10. 3. 2006, 15. 5. 2006 in 15. 9. 2006 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali osebno,
v vložišče Občine Izola, Postojnska ulica
3. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih ali ki ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Vsak prijavljen program in/ali projekt mora
biti poslan ali predložen v zaprti ovojnici z
oznako:
Pod 1: »Ne odpiraj – vloga: Izobraževanje«.
Pod 2: »Ne odpiraj – vloga: Kultura«.
Pod 3: »Ne odpiraj – vloga: Kulturna
– javni poziv«.
Pod 4: »Ne odpiraj – vloga: Socialno
varstvo«.
Pod 5: »Ne odpiraj – vloga: Zdravstvena
dejavnost«.
Pod 6: »Ne odpiraj – vloga: Drugi programi in projekti«.
Predlagatelji lahko kandidirajo s posameznim programom in/ali projektom za sredstva samo na enem od razpisanih področij.
V primeru, da predlagatelj pošilja več programov in/ali projektov za isto ali za različna
področja, mora biti vsaka prijava poslana ali
predložena v posebni kuverti z ustreznimi
oznakami.
VIII. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija bo prijave odprla naslednji delovni dan po izteku roka določenega za predložitev prijav, vendar le do porabe
vseh predvidenih sredstev na proračunski
postavki.
Na odpiranju prijav bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, pozove prijavitelja,
da vlogo v roku 7 dni dopolni. Če prijavitelj v
tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže
kot nepopolna.
Prijave, ki bodo prispele po roku, v katerem so bila izčrpana vsa sredstva na proračunski postavki za izbrano področje dejavnosti, bo strokovna komisija zavrnila kot
prijavo, ki ni bila vložena v razpisanem roku.
Odpiranje prijav ne bo javno. Za nepopolne
prijave in prijave, ki jih niso vložile upravičene osebe, bo pristojni Urad za družbene
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dejavnosti, na predlog strokovne komisije,
izdal sklep o zavržbi prijave.
IX. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa in/ali poziva obveščeni
najpozneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju programov v proračunskem letu 2006.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Izola
http://www.izola.si,ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na
naslovu: Občina Izola, Urad za družbene
dejavnosti, Verdijeva 1 (pisarna št. 1).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
ponedeljek, sredo ali petek v času od 8. do
9. ure oziroma e-pošti, kot sledi:
– pod 1 in 4: tel. 05/66-00-320, e-pošta:
sonja.troha@izola.si;
– pod 2 in 3: tel. 05/66-00-323, e-pošta:
irena.zavrtanik@izola.si;
– pod 5 in 6: tel. 05/66-00-321, e-pošta:
berta.babic@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola
Ob-3847/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Postojna št. 46501-123/2005-7
z dne 21. 12. 2005, sklepa Komisije za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Postojna št.
03101-11/2004 z dne 14. 2. 2006 ter Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je bremen prosta nepremičnina parc. št. 2605/9 poslovna stavba
v izmeri 195 m2 in dvorišče v izmeri 167 m2
k.o. Postojna (v naravi bivša gostilna Lovec na Tržaški cesti 12 v Postojni); izklicna
cena: 17,200.000 SIT.
Pritličje objekta je namenjeno za trgovsko dejavnost, v preostalem pa je objekt v
celoti namenjen ureditvi stanovanj. Kupec
bo pred prenovo objekta moral na lastne
stroške pridobiti spremembo projektne dokumentacije ter spremembo pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Namenska raba
in dopustne dejavnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodala najmanj
za izklicno ceno. Interesenti so seznanjeni
s tem, da je prodajalec izbral izvajalca, ki bo
objekt najkasneje do 15. 5. 2006 saniral do
tretje gradbene faze, zato bo kupec dolžan
plačati tudi vrednost delne prenove nepremičnine izvajalcu (statična utrditev objekta,
izvedba strehe in fasade, vgrajevanje oken),
v vrednosti ca. 20,000.000 SIT po mesečnih
situacijah, ki zapadejo v plačilo v 60 dneh od
izstavitve vsake situacije. Prva situacija bo
izstavljena v aprilu 2006.
2. Izklicna cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, plača ga kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
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ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine na račun Občine Postojna št.
01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
7. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v
zemljiško knjigo.
8. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi
po podpisu pogodbe. Stroške prenov plača
kupec po izdanih situacijah po dejanskih
stroških izvajalcu prenove v predvidenih
plačilnih rokih, ne daljših kot 60 dni, in fotokopijo plačilnega naloga posreduje Občini
Postojna.
Plačilo celotne kupnine ter stroškov prenove v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre,
varščina pa zadrži.
9. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine, stroškov prenove
in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
objekta bivše gostilne Lovec« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
6. 3. 2006, do 12. ure.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
4. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko
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komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka
komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
5. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 15 dni
po izteku roka za zbiranje ponudb. Izbrani
ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15
dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V
primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
V. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani kupci lahko na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba
št. 3/2) dvignejo brezplačno razpisno dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnine in možnosti ogleda so na voljo na
naslovu prodajalca, pisarna št. 29, ali
na tel. 05/72-80-753, 05/72-80-782 in
05/72-80-722.
Občina Postojna
Št. 67/06-1
Ob-3848/06
Občina Moravske Toplice objavlja na
podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 22/00), 4. člena Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 29/02) in Odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2006 (Uradni list
RS, št. 120/05)
javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih
bo v letu 2006 sofinancirala Občina
Moravske Toplice
1. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih,
državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost.
2. Višina sredstev razpisa: 1,914.000
SIT.
3. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis
se lahko prijavijo kulturna društva, zveze
kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja

ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,
– da Občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov,
poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, regionalnih
in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo,
ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni avtorji dostavijo osnutek
projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti
podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas
razpisa v času uradnih ur v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Morav
ske Toplice.
5. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 31. marca 2006 na naslov: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice- v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Kultura
2006 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure v tajništvu
Občine Moravske Toplice.
6. Obravnava vlog: pravočasno prispele
in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se
financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti
odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Moravske
Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.
7. Informiranje kandidatov: informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
kandidati na Občini Moravske Toplice, Kranj
čeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna
oseba: Majda Lipič, tel. 02/538-15-06, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 65/06-1
Ob-3849/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 29/02) – v nadaljevanju:
pravilnik in Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 120/05) objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu ter za vzdrževanje
športnih objektov in jih bo v letu 2006
sofinancirala Občina Moravske Toplice
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na področju
Občine Moravske Toplice:
– športna društva in športni klubi, ki imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
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– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju Občine Moravske Toplice,
– zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu ter so splošno
koristne in neprofitne.
Višina sredstev razpisa za programe
športa – 10,429.000 SIT.
Višina sredstev razpisa za vzdrževanje
športnih objektov – 3,621.000 SIT.
II. Za sofinanciranje v letu 2006 se lahko
prijavijo naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok in mladine (1.
točka 17. člena pravilnika),
2. športna rekreacija (2. točka 17. člena
pravilnika),
3. kakovostni šport (3. točka 17. člena
pravilnika),
4. vrhunski šport (4. točka 17. člena pravilnika),
5. šport invalidov (5. točka 17. člena pravilnika),
6. izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra v športu (6. točka 17. člena
pravilnika),
7. športne prireditve v občini (8. točka 17.
člena pravilnika),
8. vzdrževanje športnih objektov (XII. poglavje pravilnika),
9. prireditev ob podelitvi športnih priznanj
za leto 2005 (XIV. poglavje pravilnika).
III. Izbrani programi in akcije bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o merilih
za sofinanciranje letnih programov športa v
Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
29/02), Letnim programom športa Občine
Moravske Toplice za leto 2006 (v nadaljevanju: program) ter Nacionalnim programom
športa RS (Uradni list RS, št. 24/00).
Razpisno dokumentacijo, podrobnejše
podatke in pravilnik lahko dobite v tajništvu
Občinske uprave Občine Moravske Toplice,
Kranjčeva 3 – I. nadstropje, soba 3 (tel.
02/538-15-00).
IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumentaciji za programe pod točko II. (od 1. do 5.,
razen, kjer je v razpisni dokumentaciji določeno drugače) priložiti:
1. pogodbo s strokovnim delavcem, iz
katere je razvidno, za katere programe je
sklenjena,
2. potrdilo o izobrazbi strokovnega delavca, ki vodi posamezne programe, kolikor
ni dostavil podatkov za register strokovnih
delavcev na področju športa na Občino Moravske Toplice oziroma so v tem času nastale spremembe,
3. potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programov (pogodba z upravljalcem objekta, iz katere je razvidno število
ur in urnik najema objekta za posamezne
programe, ali potrdilo o rezervaciji števila
ur v posameznem objektu za posamezne
programe za leto 2006),
4. v primeru, da je izvajalec hkrati tudi
upravljalec objekta, v katerem izvaja redno
vadbo, mora predložiti ustrezen sklep pristojnega organa o višini cene najema za
člane in nečlane društva,
5. program dela za posamezne prijavljene programe,
6. seznam vadečih po prijavljenih skupinah (ime in priimek, naslov, leto rojstva),
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7. seznam registriranih tekmovalcev z
registracijskimi številkami na dan oddaje
prijave po posameznih programih,
8. izvajalci rekreacijskih lig morajo predložiti propozicije tekmovanja,
9. podatke o članstvu na dan 31. 12.
2005,
10. izjava društva o pobiranju članarine,
11. zaključni račun za leto 2005 (bilanco
stanja in bilanco uspeha),
12. vsebinski in finančni program dela
društva za leto 2006.
Za programe pod točko II.8 morajo izvajalci k razpisni dokumentaciji priložiti:
1. dokazilo o lastništvu, najemu ali upravljanju objekta,
2. upravna dovoljenja za poseg v prostor.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
1. športna društva in njihove zveze, ki
kandidirajo za sofinanciranje rednih programov članov, morajo izvajati programe vsaj
za dve mlajši starostni kategoriji (starostna
kategorija mladincev in mlajši).
VI. Prednost pri izboru bodo imeli tisti
izvajalci, ki:
– bodo imeli vadbene skupine številčno
zapolnjene,
– dosegajo v isti športni panogi boljše
rezultate,
– pri izboru programov imajo prednost
programi za vadbo otrok in mladine,
– pri izboru projektov za sofinanciranje
vzdrževanja športnih objektov bodo upoštevani naslednji kriteriji:
a) že pridobljena upravna dovoljenja za
poseg v prostor,
b) delež lastnih sredstev,
c) javni interes v športu.
VII. Prijave, ki morajo vsebovati:
– potrjeno in izpolnjeno razpisno dokumentacijo,
– priloge iz IV. točke tega razpisa,
– ostala dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji pošljite na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, s
pripisom »Javni razpis Šport 2006 – Ne odpiraj« najpozneje do 31. marca 2006.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure v tajništvu Občine Moravske
Toplice.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in
bodo s sklepom zavržene.
VIII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na
podlagi sklenjenih pogodb, črpali v proračunskem letu 2006, in sicer do 31. 12.
2006.
Občina Moravske Toplice
Ob-3863/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, objavlja na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Postojna št.
40302-2/2005-8 z dne 21. 12. 2005, sklepa
župana Občine Postojna št. 03201-1/2005
z dne 15. 2. 2006 ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: del parc. št. 392/8 v izmeri 366 m2,

15-17 / 17. 2. 2006 /

Stran

1159

del parc. št. 2614/1 v izmeri 95 m2, del parc.
št. 154/3 v izmeri 256 m2 in del parc. št.
768/1 v izmeri 553 m2, vse k. o. Postojna
(skupna izmera: 1.270 m2), v njihovem zgornjem SZ pasu (v prostoru, ki je sedaj omejen
na S s Titovo cesto, na Z s PTC Primorka,
na J z obstoječim vodometom in na V z
zelenico); izklicna cena: 10.780 SIT/m2, kar
znaša skupno 13,690.600 SIT.
Ker je v teku parcelacija, bo dokončna
kvadratura nepremičnin znana po končani
parcelaciji.
Nepremičnine so na območju Novega
trga v Postojni in so v lasti Občine Postojna.
2. Na nepremičninah mora izbrani ponudnik zgraditi tržnico z naslednjimi karakteristikami:
– etažnost: pritličje in nadstropje,
– tlorisne dimenzije: 11,75 m x 47 m,
– višina objekta: 6,91 m,
– naklon strehe: obrnjena dvokapnica z
minimalnim naklonom,
– kota pritličja: +0,00 = 540,01 mnm,
– zunanja ureditev v okviru gradbene
parcele v skladu z:
– prvonagrajenim natečajnim elaboratom za arhitekturno idejno zasnovo mestne
tržnice Javnega natečaja za urbanistično
zasnovo prenove in revitalizacije mestnega
jedra Postojne in arhitekturne idejne zasnove mestne tržnice (v nadaljevanju: prvonagrajeni natečajni elaborat za arhitekturno
idejno zasnovo mestne tržnice) in
– prvonagrajenim natečajnim urbanističnim elaboratom Javnega natečaja za
urbanistično zasnovo prenove in revitalizacije mestnega jedra Postojne in arhitekturne
idejne zasnove mestne tržnice (v nadaljevanju: prvonagrajeni natečajni urbanistični
elaborat),
– projektno tehnično dokumentacijo.
Od zgoraj navedenih dimenzij so možna
odstopanja, če:
– to omogoča velikost gradbene parcele
– je sprememba skladna z prvonagrajenim natečajnim elaboratom za arhitekturno
idejno zasnovo mestne tržnice in prvonagrajenim natečajnim urbanističnim elaboratom.
3. Za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve za mestno tržnico in izvajalca
projektne dokumentacije za gradnjo tržnice
(izgradnjo tržnice) je bil v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02
in 47/04) – v nadaljevanju: ZGO-1 in Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno
najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in
objektov (Ur. l. RS, št. 108/04) – v nadaljevanju: Pravilnik, v sodelovanju z Zbornico za
arhitekturo in prostor izveden Javni natečaj
za urbanistično zasnovo prenove in revitalizacije mestnega jedra Postojne in arhitekturne idejne zasnove mestne tržnice.
Prva nagrada za arhitekturno idejno
zasnovo mestne tržnice je bila podeljena
avtorjem: Mateji Gerkšič, Domnu Gerkšič
in Igorju Frelihu (izvajalec Magro d.o.o.),
zato:
– se kupec z avtorji prvonagrajenega natečajnega elaborata za arhitekturno idejno
zasnovo mestne tržnice v skladu z ZGO-1
in Pravilnikom obvezuje skleniti pogodbo za
izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo tržnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, kupec izpolni manjkajoče dele
pogodbe in le-to parafira,
– je prvonagrajeni natečajni elaborat za
arhitekturno idejno zasnovo mestne tržnice
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potrebno pri pridobivanju projektne, tehnične
in upravne dokumentacije v skladu z ZGO-1
in Pravilnikom upoštevati, le-to bodo v vsaki
fazi pristojne službe občine potrjevale.
4. Programska zasnova tržnice je razvidna iz razpisne dokumentacije.
5. Popis in razčlenitev površin (zaprte,
odprte, pokrite) je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne
vključuje davka na dodano vrednost, plača
ga kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo tržnice,
– stroški notarja,
– stroški vpisa v zemljiško knjigo.
Izbrani ponudnik mora zagotoviti, da bo
pridobil gradbeno dovoljenje do 15. 5. 2006
in končal z gradnjo tržnice v 6 mesecih po
pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun Občine Postojna
št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo sta cena in rok izvedbe.
Ponudbena cena predstavlja 90 točk od
skupnih 100 točk, rok izvedbe pa 10 točk od
skupnih 100 točk. Podrobnejša merila:
A) Cena
a) najvišja cena bo ocenjena z 90 točkami,
b) ostali po formuli:
Maksimalno število točk doseže ponudba z najvišjo ceno (cena max), točke za ostale
ponudbene nižje cene (cena i) se izračunajo
linearno na podlagi formule:

cena(i )
* 90
cena(max)

dosežene _ tocke(cena)

Najvišje možno število točk po tem kriteriju je 90 točk.
B) Rok izvedbe
a) najkrajši rok izvedbe je ocenjen z 10
točkami,
b) ostali po formuli:
Maksimalno število točk doseže ponudba z najkrajšim rokom izvedbe (rok min), točke za ostale daljše roke izvedbe (rok i) se
izračunavajo na podlagi formule:

roki(min)
*10
roki(i )

dosežene _ tocke(rok )

Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba, ki po opravljenem vrednotenju
pridobi največ točk.
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V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako število točk, bo pri izbiranju ponudnika dana prednost ponudniku,
ki ponudi višjo ceno.
7. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno, rok izvedbe,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin za gradnjo tržnice« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
6. 3. 2006 do 12. ure.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Nepravočasne ponudbe bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
4. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
5. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 15 dni
po izteku roka za zbiranje ponudb. Izbrani
ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15
dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V
primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
V. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani kupci lahko na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba

št. 3/2) dvignejo brezplačno razpisno dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca, pisarna št. 29, ali na tel.
05/72-80-782.
Občina Postojna

Javne dražbe
St 34/2004
Ob-4055/06
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 9. 2. 2006,
opr. št. St 34/2004, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Pompe, družba za storitve,
inženiring in trgovino, d.o.o. – v stečaju, Zechnerjeva 14, 2250 Ptuj, objavlja
3. javno dražbo
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovna stavba z gospodarskim poslopjem, Slovenska 41, Murska Sobota,
parc. št. 1297, 1297/1, 1297/2, vl. št. 2125
k.o. Murska Sobota: lokal v kletni etaži v izmeri 329,92 m2, »restavracija Central« v pritličju v izmeri 179,85 m2, podstrešje v izmeri
330 m2, dvoriščni objekt I. (pritl.+etaža) v izmeri 141,25m2 (pisarne in letni vrt), dvoriščni
objekt II. v izmeri 73 m2 (garaže in plinska
postaja), skupni prostori v izmeri 5 m2 in
pripadajoče stavbno zemljišče v skupni izmeri 966 m2, nezasedena, po izklicni ceni
215,000.000 SIT.
2. Dvosobno stanovanje Košeninova 6,
Ruše, v izmeri 46,37 m2, št. 4, pritl., parc. št.
937, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem
po Stanovanjskem zakonu, po izklicni ceni
3,700.000 SIT.
3. Dvosobno stanovanje Industrijska 14,
Ruše, v izmeri 59,19 m2, parc. št. 410/1,
vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem
po Stanovanjskem zakonu, po izklicni ceni
5,200.000 SIT.
4. Dvosobno stanovanje Ul. Pohorskega bataljona 1, Ruše, v izmeri 56,84 m2, št.
6, 1. nadstr., parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o.
Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem
zakonu, po izklicni ceni 4,500.000 SIT.
5. Dvosobno stanovanje, Ul. Pohorskega
bataljona 1, Ruše, v izmeri 54,03 m2, št. 3,
pritl., parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu,
po izklicni ceni 4,300.000 SIT.
6. Dvosobno stanovanje Mali Beograd
16, Ruše, v izmeri 54,20 m2, št. 2, pritl.,
parc. št. 708, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po
izklicni ceni 4,300.000 SIT.
7. Dvosobno stanovanje Borova vas 25,
Maribor, v izmeri 56,24 m2, št. 5, klet, parc.
št. 2355, vl. št. 1734 k.o. Spodnje Radvanje,
zasedeno, tožba za izpraznitev, po izklicni
ceni 9,200.000 SIT.
8. Poslovni prostor Ul. Staneta Severja 3, Maribor, v izmeri 182,43 m2, parc. št.
1615/2 in 1616/3, vl. št. 992 ter 1621/1, vl.
št. 1317 k.o. Spodnje Radvanje, nezasedeno, po izklicni ceni 22,400.000 SIT.
9. Poslovni prostor v Gospejni ul. 14, Maribor, v izmeri 72,20 m2, vl. št. E 27 B/25, v
najemu, po izklicni ceni 13,900.000 SIT.
10. Stanovanjska hiša z gospodarsko
kletjo in dvoriščem v Radizelu, Na klancu
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1, v skupni izmeri 544 m2, parc. št. 166/1,
vl. št. 759 k.o. Radizel, zasedeno, tožba za
odpoved najemne pogodbe in izpraznitev
stanovanja, po izklicni ceni 21,500.000 SIT.
11. Dve stanovanjski hiši in gospodarski poslopji Požeg 1, Rače-Fram, parc. št.
755/1, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 756/1,
vl. št. 23 k.o. Jašenca, in sicer: starejša stanovanjska hiša v izmeri 119,09 m2, garažni
objekt v izmeri 43,06 m2, novejša stanovanjska hiša v izmeri 90,11 m2, gospodarsko
poslopje v izmeri 113,40 m2, prizidek h gospodarskemu poslopju v izmeri 68,85 m2,
lesena šupa v izmeri 68,85 m2, stara kurilnica in shramba v izmeri 72,90 m2, stavbno
zemljišče v skupni izmeri 3.295 m2, kmetijsko zemljišče v izmeri 1.038 m2, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe
in izpraznitev stanovanja, po izklicni ceni
26,000.000 SIT.
12. Skladiščno-proizvodni objekt Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 1.367,70 m2 s
pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
1.461 m2, parc. št. 93, vl. št. 1297 k.o. Ruše,
po izklicni ceni 19,000.000 SIT.
13. Poslovno-proizvodni in stanovanjski
objekt – objekt za vzrejo in klanje piščancev Šenbric 27, Velenje, v skupni izmeri
706,47 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem – dvorišče s hišo v izmeri 1.509 m2,
njiva 518 m2, travnik 609 m2, pašnik 450 m2,
na parc. št. 547/1 in 547/3, vl. št. 384 k.o.
Hrastovec, nezaseden, po izklicni ceni
69,000.000 SIT.
14. Poslovno-gostinski objekt Sp. Porčič
22, Lenart, parc. št. 1153, 1152, vl. št. 614,
k.o. Lenart ter parc. št. 1151, vl. št. 707 k.o.
Lenart: gostinski objekt v izmeri 618,30 m2,
mehanična delavnica v izmeri 272,25 m2,
montažni pisarniški objekt v izmeri 43,67 m2,
pripadajoče stavbno zemljišče v skupni izmeri 7.784 m2, tožba za odpoved najemne
pogodbe in izpraznitev, po izklicni ceni
81,000.000 SIT.
15. Stanovanje Groharjeva 7, Maribor,
v izmeri 42,24 m2, 5. nadstr., s kletjo v izmeri 3,74 m2, parc. št. 29 E, vl. št. 2673/29
k.o. Studenci, zasedeno, po izklicni ceni
6,000.000 SIT.
16. Parkirni prostori (3 mesta) v kleti
Glavni trg 17b, Maribor, št. 7, 68 in 69, v
skupni izmeri 34,5 m2, parc. št. 1741/2, E 26
– B/82, B/131, B/132 k.o. Maribor-Grad, po
izklicni ceni 5,600.000 SIT.
Javna dražba bo 7. 3. 2006 ob 8.30 na
Okrožnem sodišču na Ptuju, soba 26/II.
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu RS, in pravne osebe, ki pred
pričetkom dražbe predložijo sklep o registraciji v RS s pooblastilom za zastopanje
na javni dražbi. Tuje pravne in fizične osebe lahko kupujejo nepremičnine v skladu s
slovenskimi predpisi. Kupec mora v skladu
s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno
notarsko overjeno izjavo.
Vsak ponudnik mora pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini v višini
10% izklicne cene na račun stečajnega dolž
nika, odprtem pri Novi KBM d.d. Ptuj, št.
04202-0001155595, ki bo uspešnemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim pa brez
obresti vrnjena v treh delovnih dneh po javni
dražbi. Uspešni dražitelj mora kupoprodajno
pogodbo skleniti v osmih dneh po javni dražbi, kupnino pa plačati v treh mesecih in jo
zavarovati z brezpogojno bančno garancijo
prvovrstne banke, plačljivo na prvi poziv, v
mesecu dni od dneva javne dražbe, sicer se
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šteje, da je od nakupa odstopil in ni upravičen do vračila varščine.
Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prevzem in prenos lastninske
pravice bo mogoč takoj po plačilu celotne
kupnine. Zasedene nepremičnine se prenesejo skupaj z najemnimi pogodbami ali
morebitnimi tožbami v teku za njihovo izpraznitev. Morebitna odstopanja dejansko
izmerjenega stanja od zemljiškoknjižnih
podatkov ne vplivajo na spremembo
cene.
Zakoniti predkupni upravičenci po SZ in
SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico
v skladu s 149. členom ZPPSL oziroma po
pogojih prisilne javne dražbe. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davkov
in prispevkov, ki bremenijo kupca.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/229-98-20.
Okrožno sodišče na Ptuju

Razpisi delovnih
mest
Št. 1101-8/2006/1
Ob-3439/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za spremljanje državnih pomoči.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisna izjava, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest me-
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secev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojna priprava strokovnih mnenj
na ožjem delu delovnega področja;
– sodelovanje in vodenje projektnih skupin;
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za spremljanje državnih pomoči,
Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu višji
svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-8/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št- 1101-9/2006/1
Ob-3440/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Sektorju za spremljanje
državnih pomoči.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne ali upravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati pred
ložiti:
– fotokopija diplome;
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– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– priprava strokovnih mnenj na ožjem
delu delovnega področja;
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za spremljanje državnih pomoči, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-9/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-10/2006/1
Ob-3441/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem ekonomske ali pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
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bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja regulacije gospodarskih javnih služb
in koncesij;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– sodelovanje z mednarodnimi institucijami na delu delovnega področja ministrstva;
– priprava konkretnih projektov s področja javno–zasebnega partnerstva;
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog
na področju javnih naročil.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za javna naročila, gospodarske javne
službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-10/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 110-001/2006
Ob-3447/06
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, objavlja prosto delovno mesto
pripravnika.
Objava za zasedbo prostega pripravniškega delovnega mesta za osebo, ki bo
prvič začela opravljati delo in se bo usposabljala za opravljanje državnega izpita iz

javne uprave – pripravnik za določen čas
10 mesecev.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na Mestnem trgu 15 v Škofji Loki.
Splošni pogoji:
– univerzitetna izobrazba (VII) pravne
smeri.
Delovno področje:
– 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih pogojev ter življenjepisom v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Občina Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, z oznako:
za objavo, šifra: 110-001/2006.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku osem dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o objavi in o delovnem področju razpisanega delovnega
mesta lahko pokličete po tel. 04/51-12-315,
Marijo Božič.
Občina Škofja Loka
Št. 1100-7/2006/1
Ob-3448/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo, 62/05, 75/05
in 113/05) objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
pod šifro 2238 – svetovalec (m/ž) v
Službi za razvoj kadrov v šolstvu (št. javnega natečaja: 1100-7/2006).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo
naloge opravljal(a) v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, pravne ali upravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi
in s poznavanjem zakonodaje s področja
šolstva.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
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Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– 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;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– 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;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. …. in navedbo delovnega mesta«),
Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje
prijav je 8 dni od dneva objave tega javnega
natečaja.
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. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek. O delovnem področju, ki se nanaša na razpisano
delovno mesto lahko dobite informacije na
tel. 01/478-42-20, pri Iztoku Retarju, vodji
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Službe za razvoj kadrov v šolstvu v Ministrstvu za šolstvo in šport.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3454/06
Svet Centra za socialno delo Maribor,
Dvorakova ul. 5, Maribor – Razpisna komisija na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04 – UPB) ter 32. in 33. člena Statuta
Centra za socialno delo Maribor, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo Maribor.
Skladno s Statutom Centra za socialno
delo Maribor mora kandidat poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje, določene v 56. in 57.
členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
– za direktorja je lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima opravljenega programa
za vodenje iz prejšnje alineje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja, če ne mu mandat na podlagi zakona preneha,
– predložiti mora program dela z vizijo
razvoja Centra za socialno delo Maribor.
Kandidat bo imenovan za mandatno
dobo petih let. Mandat bo nastopil, ko bo
po končanem postopku imenovanja podal
soglasje minister, pristojen za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega
organa Mestne občine Maribor.
Prijavi je potrebno priložiti ustrezna dokazila in življenjepis s pomembnimi podatki
o strokovni karieri.
Prijavo morajo kandidati poslati po pošti v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj
– Prijava na razpis«, v petnajstih dneh po
objavi razpisa na naslov: Center za socialno
delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Maribor – za
razpisno komisijo.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po objavi razpisa.
Razpisna komisija Sveta Centra
za socialno delo Maribor
Št. 1711-06-468021/00
Ob-3455/06
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo uradniškega delovnega
mesta svetovalec, za nedoločen čas, v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, z naslednjimi pogoji za zasedbo:
svetovalec.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
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.
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: 1100-11/2006.
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 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.
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-3456/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– UPB1 in 113/05), objavlja Občina Sevnica
javni natečaj za prosti delovni mesti v občinski upravi:
1. Pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v oddelku za gospodarstvo
Občinske uprave Občine Sevnica
za opravljanje naslednjih nalog:
– izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic..) z zakonskimi
določili,
– usklajevanje in sodelovanje pri investicijah krajevnih skupnosti Občine Sevnica,
– priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv s področja vseh občinskih investicij in razvoja,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
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– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka izobrazba ekonomske
smeri,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo
kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat/-ka se bo usposabljal
za delovno mesto svetovalec, delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas desetih
mesecev.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidatki/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Vse dodatne informacije dobite na tel.
07/81-61-212 pri Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave.
2. Pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v splošni službi Občinske
uprave Občine Sevnica
za opravljanje naslednjih nalog:
– reševanje premoženjsko pravnih in lastninsko pravnih zadev,
– samostojna priprava zahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava splošnih aktov,
pogodb,
– vodenje zahtevnih in najzahtevnejših
upravnih postopkov in drugih postopkov
(ZPP, postopkov javnih naročil).
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo
kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat/-ka se bo usposabljal
za delovno mesto svetovalec, delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas desetih
mesecev.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidatki/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Vse dodatne informacije dobite na tel.
07/81-61-212 pri Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave.
Občina Sevnica
Št. 38/2006
Ob-3482/06
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje naslednje prosto
delovno mesto za
čistilca/čistilko za določen čas s polovičnim delovnim časom od 2. 3. 2006 do
vrnitve odsotnega delavca na delo.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 128/06
Ob-3485/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objav
lja javni natečaj za naslednji prosti delovni
mesti:
1. Svetovalec/-ka v Sektorju za investicije v javno zdravstvo.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu svetovalec/-ka III. Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih svetovalec/ka III, svetovalec/-ka II in svetovalec/-ka I.
Uradnik/-ca bo opravljal/-a naloge s področja priprave aktov v postopkih javnega
naročanja in odločitev v postopkih revizije
javnega naročanja na prvi stopnji ter s področja pravne presoje izvrševanja na podlagi postopkov javnega naročanja sklenjenih
podjemnih, gradbenih in prodajnih pogodb
pri investicijah v javno zdravstvo.
2. Podsekretar/-ka v Sekretariatu.

Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu podsekretar/-ka. Uradnik/-ca bo oprav
ljal/-a naloge s področja delovnega prava.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka pred
ložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izo
brazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma oprav
ljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat/-ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Kandidat/-ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/-ka Republike Slovenije ter da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil/-a obsojen/-a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv. Poleg navedenih mora kandidat/-ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-56.
Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Ministrstvo za zdravje
Št. 07-2/4/-5
Ob-3486/06
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 96/00) razpisuje prosti delovni mesti, in
sicer:
I. Vodja Območne izpostave Dravograd.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
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– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
II. Samostojni strokovni svetovalec za
gledališko in lutkovno dejavnost – pripravnik v centralni strokovni službi sklada.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo
družboslovne, ekonomske, humanistične
smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas za eno leto, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 1714-06-448020/023
Ob-3688/06
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedebo uradniškega delovnega mesta v Uradu za logistiko, sektorju za investicije, vzdrževanje in
upravljanje zgradb, oddelku za investicije:
vodja oddelka (m/ž).
(izvaja se v uradniških nazivih: višji policijski inšpektor II in I)
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj (za kandidate z univerzitetno izobrazbo najmanj 4
leta in 8 mesecev),
– državni izpit iz javne uprave (v kolikor
izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (v kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe ali zahtevnosti in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe ter delovne izkušnje,
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu z eno stopnjo
nižjo izobrazbo, razen pripravništva.
Opis del in nalog:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela oddelka,
– opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja oddelka,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Poleg tega morajo kandidati za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v 86. do 88. členu

Št.

Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) ter 67. in 67.a členu Zakona o policiji
(Ur. l. RS, 70/05 – UPB4).
Z javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom ter s sedežem v Ljubljani.
K prijavi je potrebno poleg kratkega življenjepisa priložiti dokazilo o izobrazbi, delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo o
nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od
3 mesecev, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (pridobiti na pristojnem
sodišču), izjavo, da ima le slovensko državljanstvo in da ni civilno služili vojaškega
roka, v 10 dneh po objavi na naslov: MNZ
– Policija, Urad za organizacijo in kadre,
1501 Ljubljana. V prijavi se obvezno sklicujte na številko 1100-16/2006.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
90 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri gospe
Jožici Mihelčič, tel. 01/472-45-60.
Ministrstvo za notranje zadeve
– Policija
Št. 100-77/2006-1
Ob-3689/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 9. ter 10.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana (Ur.
l. RS, št. 110/04) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– strokovno pozna področje dela za
voda,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni
jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik.
Direktor/ica bo po predhodnem mnenju
sveta zavoda imenovan/a za mandatno
dobo pet let.
Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome. Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj
kandidat/ka predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma
dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih. Kot dokazilo o
aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje
potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila
o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem
tečaju jezika na najmanj V. stopnji, potrdilo
fakultete o opravljenem izpitu iz jezika I in II,
potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni in/ali
dokazilo o najmanj enoletnem šolanju oziroma izobraževanju v tujini. Kot dokazilo o
pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje
potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila
o pasivnem znanju jezika ali o opravljenem
tečaju jezika na najmanj II. stopnji, potrdilo
fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, po-
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trdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na nižji ravni in/ali
potrdilo o več tedenskem šolanju oziroma
izobraževanju v tujini.
Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina
Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25,
1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico Gledališča za otroke in
mlade Ljubljana«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana o imenovanju direktorja/direktorice
javnega zavoda.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-12-90.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-8/2006
Ob-3690/06
Upravna enota Domžale objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto:
referent/ka v Splošni službi.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
referent III, referent II ali referent I.
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 splošna izobrazba,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati, katerih prijave bodo nepopolne, in kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev
za delovno mesto, ne bodo uvrščeni v izbirni
postopek.
Naloge na delovnem mestu so:
– izdaja delovnih knjižic,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
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– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdili iz enostavnih evidenc,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– zbiranje in priprava podatkov za vnos
v kadrovsko informacijski sistem,
– vzpostavitev in vodenje evidenc zbirk
osebnih podatkov.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja kadrovskih postopkov.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Domžale, Ljubljanska cesta 69,
Domžale.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale s pripisom »Javni natečaj – referent«.
Rok za vložitev prijave je 8 dni od ob
jave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
Šuštar Zorana, na tel. 01/721-57-00.
Upravne enote Domžale
Št. 430-0001/2006-11
Ob-3695/06
Na podlagi 20. člena Zakona o javnih
skladih (Ur. l. RS, št. 22/00) in Zakona o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) Mestna občina Murska Sobota objavlja razpis
za delovna mesta za:
1. Predsednika/predsednico uprave
Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota.
2. Dva člana uprave Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota.
Predsednik/predsednica uprave opravlja
funkcijo poklicno, člana/članici uprave pa
nepoklicno. Predsednik/predsednica in člana/članici uprave so imenovani za dobo 4 let
in so lahko ponovno imenovani.
Za predsednika/predsednico ali člana/članico uprave je lahko imenovana oseba, ki poleg osnovnih pogojev po delovno
pravni zakonodaji izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– da ima državljanstvo Republike Slovenije;
– da ima visoko strokovno izobrazbo in
ima najmanj 5 let delovnih izkušenj ali univerzitetno izobrazbo in najmanj 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj;
– da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana;
– da aktivno obvlada uradni jezik.
K prijavi je potrebno poleg življenjepisa in
opisa dosedanjih delovnih izkušenj priložiti
še naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS;
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno
nepogojno obsojena na kazen zapora več
kot treh mesecev.
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Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Pisne vloge o dokazilih o izpolnjevanju
razpisanih pogojev pošljite na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, z
označbo »javni natečaj – uprava«, v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Mestna občina Murska Sobota
Su 10-02/2006-05
Ob-3734/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02-113/05) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za
prosti uradniški delovni mesti:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno
mesto na upravnem oddelku VS RS (m/ž)
in 1 prosto delovno mesto na kazenskem
oddelku (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– 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.
Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,

– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja
na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Javni
natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene
samo popolne vloge, s priloženimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Št. 269/2006
Ob-3822/06
Javni socialno varstveni zavod Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, na podlagi sklepa sveta zavoda z
dne 10. 2. 2006 ponovno razpisuje delovno
mesto
direktorja/ice zavoda.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56., 57, in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva ali
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno
varstveno dejavnostjo,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno
varstveni zavod,
– direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge
alinee imeti opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja/ico imenovan kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
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vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati na svet zavoda Dom
Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, z oznako »razpis za direktorja/ico« v
roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo
kandidati pisno obveščeni v roku določenem
z zakonom.
Svet zavoda Dom Lukavci
Št. 1102-8/2006/1
Ob-3832/06
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:
pripravnika (m/ž) v Sektorju za proizvodne in storitvene statistike, v Oddelku
za statistiko zunanje trgovine.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – ekonomske smeri.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas in sicer
za čas opravljanja pripravništva in sicer za
osem mesecev. Pravice in obveznosti se
bodo določile glede na strokovno-tehnično
delovno mesto analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za proizvodne in storitvene statistike, v Oddelku za
statistiko zunanje trgovine.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-8/2006/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem zunanjetrgovinskega
poslovanja;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri Simoni Peceli, na tel. 01/24-15-142.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 112-17/2004/16-0023176 Ob-3852/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za promet na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
013-209/2005/2 z dne 19. 1. 2006, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
letalstvo v Ministrstvu za promet.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

Št.

– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem pravne, ekonomske,
prometne ali druge ustrezne družboslovne
ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
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Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za letalstvo v Ministrstvu za promet imenovala Vlada Republike Slovenije,
in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Langusova ulica 4.
Generalni direktor Direktorata za letalstvo v Ministrstvu za promet bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akade
mija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Zdravko Melanšek,
Resljeva 8, Ljubljana, tel. 041/64-64-11.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani
kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za promet
Ob-3857/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB1, 65/05,
75/05 in 113/05) generalni direktor Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega
uradniškega delovnega mesta:
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1. Vodja službe za informacijsko upravljanje in tehnologijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: višji svetovalec i
in podsekretar
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer; družboslovna, biotehnična ali naravoslovno-tehnična,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– višja raven znanja angleškega jezika.
Naloge:
– vodenje in organiziranje dela službe;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z vodstvenimi delovnimi izkušnjami, z izkušnjami na vodenju projektov in razvoju
računalniških aplikacij.
Pri prijavi se sklicujte na št. 122-7/2006.
2. Svetovalec v Oddelku za dostop do
podatkov Službe za informacijsko upravljanje in tehnologijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
računalništva, informatike ali naravoslovnotehniške smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pri prijavi se sklicujte na 122-8/2006.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
izkušnjami na vodenju projektov.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Izbrana kandidata, ki bosta predložila
pisno izjavo, bosta morala potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njiju ni bila
vložena pravnomočna obtožnica predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv,
strokovni izpit iz upravnega postopka, ki je
zahtevan za delovno mesto pod 1. točko pa
v roku 6 mesecev od imenovanja v naziv. Za
višjo raven znanja angleškega jezika pod 1.
točko se šteje opravljen izpit iz angleškega
jezika na dodiplomskem študiju (fotokopija
indeksa).
Predpisane delovne izkušnje se za delovno mesto pod 1. točko skrajšajo za eno tretjino v primeru, da ima kandidat/kandidatka
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem.
Z izbranima kandidatoma bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim
delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba
za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske
zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali
na elektronski naslov: B.Kalan@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav
je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v
Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo. O izbiri
uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-92-62 – Katarina Hočevar Podgoršek.
Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 9/06
Ob-3892/06
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska
54, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
1. svetovalec Državne revizijske komisije I (eno delovno mesto).
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: svetnik in višji svetnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj ali 2 leti delovnih izkušenj in pravniški državni izpit,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje vsaj enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.

(Opomba: kolikor kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
ga je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja v naziv).
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat,
poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv Državne revizijske komisije predložil naslednja
dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje točke.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Državne revizijske komisije, Slovenska 54, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54,
1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/234-28-34.
(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju: svetovalec, kandidat, svetnik so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske).
Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil
Št. 11/06-24-3
Ob-3895/06
Upravni odbor JGZ Golovec Ljubljana,
Povšetova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni
razpis za:
direktorja JGZ Golovec Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo iz prava, ekonomije ali tehnično organizacijskih
ved,
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– da ima najmanj 8 let ustreznih delovnih
izkušenj pri vodenju podjetja ali zavoda,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima vozniški izpit B kategorije,
– da obvlada delo z računalnikom,
– da predloži svoj program razvoja za
voda.
Mandat traja 4 leta od dneva imenova
nja.
Prijava z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: JGZ Golovec Ljubljana, Povšetova
5, 1000 Ljubljana, z oznako za razpis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od objave.
Podatke za pripravo programa razvoja
lahko kandidati dobijo po tel. 01/300-55-40,
Rajko Alauf.
JGZ Golovec Ljubljana
Št. 110-9/2006
Ob-3898/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in Ur. l. RS, št. 113/05) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
vodja oddelka v Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se izvaja v nazivu podsekretar. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba oziroma magisterij tehnično-naravoslovne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo oziroma 5 let za magisterij,
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– znanje angleškega 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 alinee,
– osnove računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga imajo
opravljenega),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma pisna
izjava kandidata o tem.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
organizacijske, vodstvene, komunikacijske
sposobnosti ter poznavanje področja dela.
Kandidati za delovno mesto morajo k prijavi
priložiti program dela na področju Oddelka
za gospodarske javne službe in gospodar-

Št.

ske zadeve. Željeno je poznavanje vodenja
projektov.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost kandidatov s preverjanjem predloženih dokazil
in z ustnimi razgovori s kandidati.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu vodje oddelka v nazivu
podsekretar v prostorih Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice. Z izbranim kandidatom bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice (s pripisom: »Javni natečaj vodja oddelka – ne odpiraj«) v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
zaključenem izbirnem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti na tel. 07/499-15-45
(Ingrid Molan).
Občina Brežice
Št. 110-8/2006
Ob-3899/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in Ur. l. RS, št. 113/05), Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
arhitekturne, gradbene smeri oziroma druge ustrezne smeri s področja prostorskega
načrtovanja,
– 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– obvladovati morajo osnove računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski
upravi.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga imajo
opravljenega),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obso-
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jeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma pisna
izjava kandidata o tem.
Delovne naloge:
– vodenje postopkov sprejemanja prostorskih aktov in sodelovanje pri prostorskem načrtovanju.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost kandidatov s preverjanjem predloženih dokazil
in z ustnimi razgovori s kandidati.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca v nazivu višji svetovalec III v prostorih Oddelka
za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in s
polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice (s pripisom: »Javni natečaj višji svetovalec – ne odpiraj«) v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
zaključenem izbirnem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti na tel. 07/499-15-45
(Ingrid Molan).
Občina Brežice
Št. 110-9/2006-2
Ob-3905/06
Upravna enota Postojna objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
vodja oddelka – višji svetovalec.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec II. in I.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje oddelka za okolje in prostor,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisna izjava kandidata o nekaznovanosti ali potrdilo o nekaznovanosti,
– pisna izjava kandidata, da zoper njega
ni vložena pravnomočna obtožnica ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča.
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Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da
bodo navedeni izpit opravili najkasneje v
enem letu od dneva sklenitve delovnega
razmerja (prvi odstavek 89. člena Zakona o
javnih uslužbencih).
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.
Strokovna usposobljenost kandidatov
se bo v presojala na podlagi dokazil predloženih k prijavi in na podlagi razgovora
s kandidati.
Če kandidat ne bo predložil vseh zahtevanih dokazil, v skladu z veljavnimi predpisi,
ne bo uvrščen v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
vodstvenimi izkušnjami, poznavanjem področja gradbenih in okoljskih predpisov in
z znanjem vodenja upravnih postopkov na
teh področjih.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo
se bo opravljalo na Upravni enoti Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 15 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na
naslov: Upravna enota Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, »za javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
s sklepom v 8 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi internega
natečaja dobite na tel. 05/728-06-30 (Armida Bavec).
Upravna enota Postojna
Št. 4/06
Ob-4052/06
Svet glasbene šole Sevnica, Cesta na
grad 22, 8290 Sevnica, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53.
in 145. členom 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).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 28. 4. 2006
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministrstva 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: Svet
glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22,
8290 Sevnica, s pripisom »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Sevnica
Št. 110-6/2006
Ob-4066/06
Župana Občine Črnomelj in Občine Semič kot skupni organ za izvrševanje usta-
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noviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunala d.o.o., Črnomelj, na podlagi 27. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 32/93), 14. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o., Črnomelj (Ur. l. RS, št. 40/01, 74/02 in 124/04)
in 41. in 42. člena Statuta javnega podjetja
komunala d.o.o., Črnomelj, razpisujeta delovno mesto
direktorja/-ice Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih pogojev, ki so predpisani z
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima srednjo, višjo ali visoko izobrazbo ustrezne smeri (gradbene, strojne,
elektro, pravne, ekonomske smeri),
– da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj
v stroki, od tega vsaj dve leti na vodilnih
mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti
razvidne iz dosedanjih zaposlitev.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo štirih let in je lahko po poteku mandata
ponovno imenovan/-a.
Direktorja/-ico javnega podjetja imenuje
in razrešuje Občinski svet Občine Črnomelj
in Občinski svet Občine Semič, skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v Javnem podjetju Komunala d.o.o., Črnomelj, ki ga sestavljata oba župana, pa v
imenovanje občinskima svetoma predlaga
enotnega kandidata. Delovno mesto je prosto s 23. 4. 2006.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati/-ke priložiti pisni progam razvoja dejavnosti in delovanja javnega podjetja za
mandatno obdobje.
Kandidati/ke pošljejo svoje prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter programom razvoja in delovanja
javnega podjetja v 8 dneh po objavi na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – razpis za imenovanje direktorja JP
Komunala«.
K vlogi je potrebno poleg življenjepisa in
programa razvoja dejavnosti in delovanja
javnega podjetja priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:
– kopijo dokazila o izobrazbi, (kopija
diplome ali drugo veljavno dokazilo o izobrazbi),
– kopijo delavske knjižice, kjer je razvidna delovna doba in kopijo(e) odločb(e) ali
pogodb(e) o zaposlitvi na vodilnem delovnem mestu,
– navedba dosedanjih zaposlitev in dokazila o dodatnih funkcionalnih izobraževanjih,
– potrdilo iz kazenske evidence, ki ni starejše od treh mesecev,
– izjavo kandidata/ke, da ni bil/-a kot član
uprave podjetja, nad katerim je bil začet
stečajni postopek, pravnomočno obsojena
na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99), in sicer za obdobje
dveh let,
– izjavo kandidata/ke, da mu/ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica.
Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
8 dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Občina Črnomelj
Občina Semič

Št. 0213/06
Ob-4073/06
Na podlagi določil 30. člena Družbene
pogodbe družbe Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., nadzorni svet družbe objavlja javni razpis za
direktorja (m/ž) družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
Poleg izpolnjevanja splošnih in zakonskih zahtev morajo kandidati/-ke za zasedbo
delovnega mesta direktorja/-ice izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– pet let delovne dobe, od tega najmanj
tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
(VII. stopnja),
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidati/-ke morajo predložiti tudi pisni
predlog programa dela ter vizijo in strategijo
razvoja družbe (na največ štirih straneh).
Direktorja (m/ž) imenuje nadzorni svet
družbe za 5 let, in je lahko ponovno imenovan/-a brez omejitve. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje predvidoma
1. 7. 2006.
Pisne prijave z dokazili je treba poslati
s priporočeno poštno pošiljko do 6. 3. 2006
na naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, s
pripisom (za razpis – ne odpiraj) »Za nadzorni svet TE-TOL – javni razpis za mesto
direktorja«.
K vlogi je treba predložiti sledeča potrdila:
– življenjepis;
– notarsko overjeno fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanju;
– potrdilo o aktivnem znanju najmanj
enega svetovnega jezika;
– pisni predlog programa dela ter vizijo in
strategijo razvoja družbe.
Predsednik nadzornega sveta TE-TOL
Peter Sušnik

Druge objave
Ob-3875/06
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: zbiranje ponudb
za občasno strokovno svetovanje na področju priprave in vodenja investicijskih projektov lokalne gospodarske javne infrastrukture
na področju varstva okolja (oskrba s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki) ter vodne infrastrukture in urejanja
voda, v obdobju 2006–2008.
3. Strokovno svetovanje bo obsegalo v
povprečju predvideno število 180 ur letno
na posameznega ponudnika in bo obsegalo
sledeče naloge:
– strokovni pregled projektno investicijske dokumentacije investicijskih projektov,
ki so prijavljeni za sofinanciranje s sredstvi
proračuna Republike Slovenije in programov Evropske komisije;
– pomoč pri pripravi in pregledu vlog
za sofinanciranje investicijskih projektov s
sredstvi programov Evropske komisije;
– pomoč pri pripravi projektnih nalog za
strokovne naloge na področju investicij lo-
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kalne gospodarske javne infrastrukture na
področju varstva okolja;
– pomoč pri izvedbi investicijskih projektov (denimo izdelava investicijske dokumentacije, projektiranje, revidiranje projektne in
tehnične dokumentacije, priprava strokovnih
podlag, pokrivanje okoljskega dela procesa,
prostorskega dela procesa, analiza in priprava MPVO po vodni direktivi) na področju
varstva in urejanja voda, ki se financirajo s
sredstvi Sklada za vode;
– pomoč pri izvajanju strokovnih delavnic
za lokalne skupnosti in javne službe;
– ostale naloge pri pripravi in izvajanju investicijskih projektov sofinanciranih s
sredstvi Evropske komisije.
4. Zahtevana izobrazba, pogoji, znanja,
izkušnje in usposobljenost ponudnikov za
občasno strokovno svetovanje:
4.1. univerzitetni diplomirani ekonomisti,
z znanjem angleškega jezika in s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju
sofinanciranja s sredstvi javnih financ, t.j.
proračuna Republike Slovenije in občinskih
proračunov;
– zakonodaje in smernic Evropske komisije na področju sofinanciranja s sredstvi
programov Evropske komisije;
– metodologij vrednotenja eksternih stroškov varstva okolja in koristi ter oportunitetnih stroškov investicijskih projektov na
področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
z izkušnjami:
– pri pripravi investicijskih programov,
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99) in Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in
naprave javnih služb varstva okolja (Ur. l.
RS, št. 115/02), za investicijske projekte na
področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
– pri izdelavi “cost-benefit” analiz (vrednotenje eksternih stroškov in koristi in oportunitetnih stroškov) za investicijske projekte
na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
– pri preverjanju finančne stabilnosti
podjetij;
z izkazovanjem izpolnjevanja pogoja
usposobljenosti (predložitev življenjepisa z
navedbo referenc, morebitnih drugih dokazil) kot so:
– univerzitetna diploma ekonomske
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave investicijskih programov za
investicije na področju komunalne infrastrukture;
– oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda ter ravnanja z odpadki;
– izdelava investicijskih programov,
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99) in skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja za objekte
in naprave javnih služb varstva okolja (Ur. l.
RS, št. 115/02), za investicijske projekte na
področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
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čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki, v obdobju
zadnjih 3 let;
– izdelava investicijskih programov za investicijske projekte na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z
odpadki, ki so bili odobreni za sofinanciranje
s sredstvi programov Evropske komisije, v
obdobju zadnjih 5 let;
4.2 univerzitetni diplomirani inženirji
gradbeništva (smer hidrotehnika ali komunalna), z znanjem angleškega jezika in s
poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju
varstva okolja, urejanja prostora in graditve
objektov ter projektiranja objektov na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda ter ravnanja z odpadki,
– evropske zakonodaje in smernic za implementacijo standardov varstva okolja (Direktiv) na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja pitnih in odpadnih voda ter ravnanja z
odpadki, ki ustrezajo standardom varstva
okolja EU;
z izkušnjami:
– pri projektiranju objektov (izdelavi predinvesticijskih in investicijskih študij, idejnih
projektov in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projektov za izvedbo) na
področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
– pri optimizaciji različnih tehnoloških
rešitev za sisteme na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja
z odpadki;
– pri projektantskem nadzoru izgradnje
investicijskih projektov na področju oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
z izkazovanjem izpolnjevanja pogoja
usposobljenosti (predložitev življenjepisa z
navedbo referenc, morebitnih drugih dokazil) kot so:
– univerzitetna diploma gradbene smeri
(hidrotehnika ali komunala);
– strokovni izpit in članstvo v Inženirski
zbornici Slovenije (IZS);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju projektiranja sistemov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja
z odpadki;
– funkcija odgovornega projektanta na
investicijskih projektih, sistemov za oskrbo
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki, v obdobju zadnjih 5 let;
– funkcija odgovornega projektanta na
investicijskih projektih, sistemov za oskrbo
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki, v obdobju zadnjih 5 let;
4.3 univerzitetni diplomirani inženirji
gradbeništva (hidrotehnik, geotehnik, hidravlik) in s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju
varstva in urejanja voda – Zakon o vodah
(ZV-1), to je projektiranja in izgradnje vodne
infrastrukture (visokovodni nasip, jez, prag,
zadrževalnik, zbiralnik ipd), objektov, naprav
ali ureditev, namenjena posebni rabi vodne-
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ga ali morskega dobra (zlasti črpališč, jezov,
odvodnih in dovodnih kanalov, ipd), vključno
z objekti ali napravami, namenjenih njihovemu neposrednemu varstvu pred škodljivim
delovanjem voda;
– evropske zakonodaje in smernic za
implementacijo vodnih direktiv na področju
urejanja voda;
– poznavanje sodobnih pristopov, uporabe materialov in postopkov pri projektiranju
in izgradnji navedenih objektov;
z izkušnjami:
– pri projektiranju in projektantskem nadzoru izgradnje investicijskih projektov na področju izgradnje navedenih objektov (idejnih
projektov in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projektov za izvedbo),
z izkazovanjem izpolnjevanja pogoja
usposobljenosti (predložitev življenjepisa z
navedbo referenc, morebitnih drugih dokazil) kot so:
– univerzitetna diploma gradbene fakultete ustrezne smeri;
– strokovni izpit in članstvo v Inženirski
zbornici Slovenije (IZS);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju projektiranja in izgradnje navedenih
objektov; od tega vsaj 4 leta v funkciji odgovornega projektanta.
4.3 univerzitetni diplomirani inženirji kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega
inženirstva, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju
varstva okolja, urejanja prostora in graditve
objektov ter projektiranja objektov na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda ter ravnanja z odpadki;
– evropske zakonodaje in smernic za implementacijo standardov varstva okolja (Direktiv) na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja pitnih in odpadnih voda ter ravnanja z
odpadki, ki ustrezajo standardom varstva
okolja EU;
z izkušnjami:
– pri zasnovi in projektiranju tehnoloških rešitev objektov in naprav komunalne
infrastrukture na področju oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z
odpadki;
– pri optimizaciji različnih tehnoloških
rešitev za sisteme na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja
z odpadki;
– pri projektantskem nadzoru izvedbe
investicijskih projektov na področju oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
z izkazovanjem izpolnjevanja pogoja
usposobljenosti (predložitev življenjepisa z
navedbo referenc, morebitnih drugih dokazil) kot so:
– univerzitetna diploma kemijske smeri
ali smeri kemijske tehnologije ali kemijskega
inženirstva;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju zasnove in projektiranja tehnoloških
rešitev za sisteme oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo čiščenja odpadnih voda ali teh-
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noloških rešitev ravnanja z odpadki pri investicijskih projektih, v obdobju zadnjih 5 let;
– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo pri investicijskih projektih za sisteme na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki, v
obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi projektno-investicijske dokumentacije za investicijske projekte na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
4.3 univerzitetni diplomirani inženirji rudarstva (hidro-geolog), z znanjem angleškega jezika in s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju
varstva in urejanja voda – Zakon o vodah
(ZV-1), to je projektiranja in izgradnje vodne
infrastrukture;
– hidro-geoloških raziskav podzemnih
voda, kartiranja in modeliranja;
– geološko geotehničnih raziskav;
– tehnik vrtanja;
– evropske zakonodaje in smernic za
implementacijo vodnih direktiv na področju
urejanja voda;
z izkušnjami:
– pri načrtovanju in nadzoru izgradnje
investicijskih projektov na področju hidrogeoloških raziskav in raziskav strukturne in
regionalne geologije;
z izkazovanjem izpolnjevanja pogoja
usposobljenosti (predložitev življenjepisa z
navedbo referenc, morebitnih drugih dokazil) kot so:
– univerzitetna diploma ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju hidro-geoloških raziskav in raziskav
strukturne in regionalne geologije;
– od tega vsaj 4 leta v funkciji odgovornega nosilca projekta;
4.5 univerzitetni diplomirani inženirji biologije, z znanjem angleškega jezika in s
poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– evropske zakonodaje in smernic za
implementacijo standardov varstva okolja
(Direktiv) na področju odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja
odpadnih voda, ki ustrezajo standardom
varstva okolja EU;
– metodologij določanja kakovostnega
stanja voda;
z izkušnjami:
– pri zasnovi in projektiranju tehnoloških
rešitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in ravnanja z odpadki;
– pri optimizaciji različnih tehnoloških rešitev za sisteme odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
z izkazovanjem izpolnjevanja pogoja
usposobljenosti (predložitev življenjepisa z
navedbo referenc, morebitnih drugih dokazil) kot so:
– univerzitetna diploma smeri biologija;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju zasnove in projektiranja tehnoloških
rešitev za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda;
– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na investicijskih projektih,
v obdobju zadnjih 5 let;
– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo na investicijskih projektih čišče-
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nja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda, v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi strokovnih nalog za določitev kakovostnega stanja voda;
– sodelovanje pri izdelavi projektno-investicijske dokumentacije za investicijske projekte na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;
4.6 univerzitetni diplomirani inženirji
strojništva, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– evropske zakonodaje in smernic za
implementacijo standardov varstva okolja
(Direktiv) na področju odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja
odpadnih voda, ki ustrezajo standardom
varstva okolja EU;
– metodologij določanja kakovostnega
stanja voda;
z izkušnjami:
– pri zasnovi in projektiranju tehnoloških
rešitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in ravnanja z odpadki;
– pri optimizaciji različnih tehnoloških rešitev za sisteme odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
z izkazovanjem izpolnjevanja pogoja
usposobljenosti (predložitev življenjepisa z
navedbo referenc, morebitnih drugih dokazil) kot so:
– univerzitetna diploma strojne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju zasnove in projektiranja tehnoloških
rešitev za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda;
– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na investicijskih projektih,
v obdobju zadnjih 5 let;
– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo na investicijskih projektih čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda, v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi strokovnih nalog za določitev kakovostnega stanja voda;
– sodelovanje pri izdelavi projektno-investicijske dokumentacije za investicijske projekte na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki.
Na predmetni razpis lahko oddajo ponudbo fizične osebe. V ponudbi so dolžni
predložiti tudi izjavo – soglasje delodajalca,
da se strinja z njihovim sodelovanjem na
razpisanih nalogah za občasno strokovno
svetovanje na Ministrstvu za okolje in prostor, v obdobju 2006–2008. Ponudba mora
vsebovati kratek življenjepis z navedbo podatkov o zgoraj zahtevanih znanjih in izkušnjah predvsem pa s podatki o izpolnjevanju
pogoja usposobljenosti. Ponudnik lahko predloži tudi druga dokazila o izpolnjevanju pogoja usposobljenosti. Naročnik si pridržuje
pravico preveriti resničnost navedb podanih
v ponudbi. V primeru, da ponudnik v ponudbi ne bo izkazal zahtevane usposobljenosti
ter če ne bo predložil soglasja delodajalca,
bo njegova ponudba kot nepravilna zavrnjena.
Ministrstvo za okolje in prostor bo z ponudniki, ki bodo izkazali izpolnjevanje pogoja
usposobljenosti sklenilo pogodbe skladno z
določbami internega akta ministrstva: Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti št.

402-00-48/2004. Urna postavka za občasno
svetovanje, ki jo priznava naročnik je enaka
višini cene raziskovalne ure za leto 2005, ki
jo je določila Agencija za raziskovalno dejavnost za raziskovalne projekte za cenovno
kategorijo B in znaša: 6.553,48 SIT neto in
je fiksna za celotno obdobje svetovanja. V
primeru, da bo naročnik sklenil pogodbo z
več ponudniki istega strokovnega profila, jim
bo naloge svetovanja dodeljeval po sistemu
abecednega vrstnega reda.
Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
najkasneje do 7. 3. 2006 v zaprtih ovojnicah
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z navedbo:
“Ponudba na javni razpis – občasno strokovno svetovanje 2006-2008 – Ne odpiraj! “.
Podrobnejše informacije: Metka Gorišek,
tel. 01/309-42-20, elektronska pošta: metka.gorisek@gov.si.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo ponudb na pošti s priporočeno pošiljko ali je bila do istega dne do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za okolje in prostor,
na Dunajski 48/II. nadstropje, v Ljubljani.
Strokovna komisija bo odprla samo v
roku dostavljene in pravilno označene ponudbe, ostale bo neodprte vrnila ponudnikom. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
predvidoma v 20 dneh po izteku roka za
predložitev ponudb.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 478-11/2006
Ob-3906/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) razpisuje
javno ponudbo
prodaje nepremičnin
I. Predmet prodaje: stanovanja
1. Dvosobno stanovanje v Ajdovščini,
Bevkova ul. 1, št. stan. 8 v I. nad. v izmeri 56,41 m2 (zasedeno), parc. št. 1276/29,
ZKV k.o. Ajdovščina.
a) Izhodiščna cena: 9,500.000 SIT.
2. Dvosobno stanovanje s kabinetom št.
3 v I. nad. Tomšičeva ul. 40, Slovenska Bistrica, v izmeri 87,75 m2 (zasedeno).
a) Izhodiščna cena: 10,900.000 SIT.
3. Enosobno stanovanje št. 4 v pritličju,
Aškerčeva ul. 3, Maribor (zasedeno) površine 56,94 m2, št. parc. 776, ZKV 387, k.o.
Maribor-Grad.
a) Izhodiščna cena 6,600.000 SIT.
4. Enosobno stanovanje št. 1 v PR,
Aškerčeva ul. 3a, Maribor (zasedeno) površine 32 m², št. parc. 776, ZKV 387, k.o.
Maribor-Grad.
a) Izhodiščna cena: 2,300.000 SIT.
5. Enosobno stanovanje št. 2 v pritličju,
Aškerčeva ul. 3a, Maribor (zasedeno) v izmeri 32,76 m2, št. parc. 776, ZKV 387, k.o.
Maribor-Grad.
a) Izhodiščna cena: 3,139.000 SIT.
6. Enosobno stanovanje št. 2 v pritličju,
prvi vhod, Rozmanova 13a, Ilirska Bistrica (zasedeno) v izmeri 37,03 m2, št. parc.
1867, ZKV 420, k.o. Ilirska Bistrica.
a) Izhodiščna cena: 3,200.000 SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno. Stanovanja so
etažno in zemljiškoknjižno neurejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz
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morebitno drugačne ugotovljene površine
stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-31000000; položena varščina se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v
4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 500.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT;
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT;
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT;
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT;
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT;
– od 12,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.:
01100-6370191114.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– potrdila o plačanih obveznostih iz
naslova uporabe nepremičnine (samo za
uporabnika, ki zaseda nepremičnino, ki se
prodaja),
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– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
S.P., ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
IV. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 7. 3. 2006 do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: “Ponudba za nakup nepremičnin
SGN-07/03/2006 – Ne odpiraj” Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
VI. Drugo
K odpiranju ponudb dne 7. 3. 2006 ob
13. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni
sobi, štev. 327 v 3. nadstropju Sektorja za
gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva
za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana.
Za dodatne informacije v zvezi s prodajo
smo dosegljivi od 20. 2. 2006 do 3. 3. 2006
na tel. 01/471-21-46.
Ministrstvo za obrambo
Ob-3874/06
Povabilo k oddaji ponudb
»Šamotersko in gradbeno vzdrževanje«
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
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k oddaji ponudb za šamotersko in gradbeno
vzdrževanje.
Predmet povabila k oddaji ponudb je izvajanje šamoterskih in gradbenih vzdrževalnih del, v času od 1. 4. 2006 do 1. 4. 2007,
na objektu naročnika.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 20. 2. 2006 na voljo v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad.
(Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/524-66-46), ki se jo lahko dvigne
vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo se lahko zahteva tudi
po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 7. 3. 2006 do
10. ure.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 438-001/2005
Ob-3481/06
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
UPB 1 (Ur. l. RS, št. 100/05), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), v skladu z Uredbo o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
123/03), ter na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Šmartno pri Litiji sprejetega
na nadaljevanju 24. redne seje z dne 15. 11.
2005 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Predmet prodaje je 2415 delnic Cestnega podjetja Ljubljana d.d. in 74 delnic
Zavarovalnice Triglav d.d.
2. Izmed zavezujočih ponudb bodo po
naslednjem vrstnem redu kriterijev izbrani
ponudniki, ki bodo ponudili in predložili:
– najvišjo ceno,
– odkup celotnega paketa delnic,
– odkup celotnega paketa delnic za vsako podjetje posebej,
– v primeru več enakovrednih ponudb
bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo
ponudili najvišjo ceno.
3. Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik.
4. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 7. 3.
2006 do 12. ure na naslov: Občina Šmartno
pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri
Litiji z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb prodaja finančnega premoženja«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki, posamezniki in pravne osebe s sedežem v RS.
6. Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša za
odkup delnic Cestnega podjetja Ljubljana
d.d. in delnic Zavarovalnice Triglav d.d. (v
paketu) 400.000 SIT, za odkup delnic le Cestnega podjetja Ljubljana d.d. 300.000 SIT
in za odkup delnic le Zavarovalnice Triglav
d.d. 100.000 SIT, na TRR Občine Šmartno pri Litiji 01394-0100000193, sklic na št.:
438-001/2005 (ponudniku, ki na razpisu ne
bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil v 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v
ceno ob plačilu),
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
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– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni iz
katerega je razvidno, da imajo sedež v RS,
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov pri Davčni
upravi RS, oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
– ponudba mora obsegati znesek kupnine, način plačila in rok zapadlosti plačila
kupnine.
7. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo najugodnejši ob upoštevanju kriterijev iz tretje
točke.
8. V primeru, da dva ponudnika podata
enako ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi
izvedenih pogajanj.
9. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji dne
7. 3. 2006 ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji finančnega premoženja z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
11. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji finančnega premoženja občine je najpozneje
15 dni od prejema pisnega sklepa o prodaji finančnega premoženja najugodnejšemu
ponudniku.
12. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri
Litiji, vsak delavnik med 8. in 12. uro, na tel.
01/896-27-70.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-3668/06
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Pivka, št.
03201-23/2005 z dne 21. 9. 2005 objavlja
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju
prodajalec).
2. Predmet prodaje: lokacija: Vilharjeva
ulica 11, Pivka, številka stanovanja: št. 22/V
(32,93 m2), ponudbena cena stanovanja:
4,212.000 SIT.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno
pogodbo za nedoločen čas. Na podlagi
107. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) sprememba lastnika
stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna
razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske
pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Oseba, ki uporablja stanovanje oziroma
ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo
za nedoločen čas, ima na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
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in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
pod enakimi pogoji, predkupno pravico.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača prodajalec vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice itd.) plača kupec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika;
– navedbo naslova objekta in številko
stanovanja za katerega se ponudnik zanima;
– navedbo, da odkupi stanovanje po ponudbeni ceni;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev;
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati pri javni ponudbi, morajo vplačati
kavcijo v višini 421.200 SIT. Kavcijo se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena, v roku 10
dni, od dneva odpiranja ponudb, in sicer v
vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 6. 3. 2006 do 11. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z
oznako: »Javna ponudba za odkup stanovanja – Ne odpiraj!«.
7. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
6. 3. 2006 ob 13. uri v prostorih Občine Pivka. V primeru dveh ali več pravilnih ponudb
bo ustna licitacija v torek, dne 7. 3. 2006 ob
14. uri v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
8. Merilo za izbor je oddana ponudba
za odkup stanovanja. V primeru pridobitve
dveh ali več pravilnih ponudb, bo izvedena
ustna licitacija – najnižji znesek višanja je
150.000 SIT. Najugodnejši ponudnik bo tisti,
ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer imajo
osebe, ki uporablja stanovanje pod enakimi
pogoji, predkupno pravico.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od
odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v
8 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: po podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo) na zakladniški podračun Občine Pivka,
št. 01291-0100016298 pri Banki Slovenije,
vendar najkasneje v 8 dneh po izstavitvi
računa.
11. Plačilo celotne kupnine za stanovanje v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača
kupnine v navedenem roku, se pogodba
razdre, kavcija pa se zadrži.

12. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta Občine Pivka,
št. 03201-23/2005 z dne 21. 9. 2005, lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Pivka, s soglasjem župana, postopek prodaje ali pogajanj ustavi do sklenitve pravnega posla, brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti, pri čemer se povrne kavcija
izbranemu ponudniku, v vplačanem znesku. O tem posreduje Občina izbranemu
ponudniku odločitev v roku 8 dni, od dneva
odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javne ponudbe in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec).
Občina Pivka
Št. 465-13-88/2005
Ob-3741/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, objavlja na podlagi
7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) ter
29., 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Predmet prodaje je nepremičnina: del
parc. št. 3054/17, pot v izmeri 309 m2, k.o.
Prečna, in sicer del poti v predvideni izmeri
ca. 245 m2.
Trenutno poteka parcelacija, s katero
bo del nepremičnine parc. št. 3054/17, k.o.
Prečna ob Straški cesti pripadel k cestnemu telesu, delu nepremičnine, ki je predmet
prodaje, pa bo podeljena nova parcelna številka, iz katere bo razvidna točna velikost
nepremičnine, ki se prodaja.
Namembnost navedenega zemljišča
je razvidna iz lokacijske informacije št.
350-06-2167/2005-1902, z dne 5. 8. 2005,
ki je na vpogled pri občinskemu organu.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena nepremičnine na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 22. 8. 2005 znaša
1,521.364,25 SIT za 245 m2.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
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6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Mestna občina Novo mesto
sklenila pogodbo najkasneje v roku 7 dni od
prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne
bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo
Mestna občina Novo mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
9. S sklenitvijo pogodbe kupec sprejme
tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– po sklenitvi pogodbe in po pridobitvi
pravnomočne odločbe o parcelaciji nepremičnin ter ukinitvi statusa javnega dobra,
skleniti aneks k tej pogodbi; cena na m2 zemljišča znaša 6.209,65 SIT in se ob plačilu
ustrezno revalorizira z indeksom rasti cen
za življenjske potrebščine (bazni indeks je
avgust 2005),
– dovoliti prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja,
– nositi vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
– nositi vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na snovi opredeljenih kriterijev
izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja,
lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo
še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
v roku 8 dni od izstavitve računa s strani
prodajalke.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma
zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Št.

12. Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Mestni občini Novo mesto, Oddelku za razvoj, kontaktna oseba Darja Plantan, tel.
07/393-92-90, 393-92-92 in 393-92-93.
13. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine parc. št. 3054/17, k.o.
Prečna – sklic na šifro: 465-13-88/2005«.
15. Rok za oddajo ponudb je do vključno
45 dan po objavi v Uradnem listu RS.
Mestna občina Novo mesto
Ob-3458/06
Emona blagovni center d.d., Ljubljana
– v likvidaciji, Cesta Ljubljanske brigade 9a,
1000 Ljubljana, objavlja
informativno zbiranje ponudb
za prodajo
1. paketa 145 terjatev do dolžnikov v nominalni vrednosti 218,7 milijonov SIT, za katere so v teku izvršilni in pravdni postopki;
2. terjatev po kupoprodajnih pogodbah
za obročno prodajo štirih stanovanjskih enot
po Stanovanjskemu zakonu
Vrednost terjatve
na dan 1. 1. 2006
1,007.001
793.537
530.925
752.471

Število preostalih
mesečnih obrokov
98
93
78
77

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

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-1/2006
Ob-3457/06
Upravna enota Radovljica z dnem 1. 2.
2006 sprejme v hrambo Spremembo imena
Sindikata zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja
Bled, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 25 z nazivom:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja, s sedežem: Seliška 3, 4260 Bled.
Št. 101-2/2006
Ob-3459/06
Upravna enota Radovljica z dnem 1. 2.
2006 sprejme v hrambo Spremembo imena
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Sindikata zavoda OŠ Gorje, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 30 z nazivom: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
OŠ Gorje, s sedežem: Zgornje Gorje 44/a,
Zgornje Gorje.
Št. 101-1/2006
Ob-3701/06
1. Statut Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije, Mestna občina Ljubljana,
Ostrovrharjeva 6, Medvode, s skrajšanim imenom SABS MO Ljubljana, se 9. 1.
2006 vpiše v register statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana, pod zaporedno številko 180 in se hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostavi Šiška.
Št. 101-3/2006
Ob-3702/06
Upravna enota Kranj je dne 7. 2. 2006
sprejela v hrambo Pravila o organiziranju
in delovanju Sindikata Borovo - Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, skrajšanje
imena Sindikat Borovo – KS 90, s sedežem Cesta Staneta Žagarja 19a, Kranj,
sprejeta na ustanovnem sestanku sindikata
dne 30. 1. 2006.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 189.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-3460/06
Podjetje Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija; Radio Geoss,
je v lasti:
1. Mija Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija
– 50% delež,
2. Jože Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija
– 50% delež.
Ob-3461/06
Medij: Televizija Paprika.
Izdajatelj medija: Privat d.o.o., Parmova
51, 1000 Ljubljana.
Lastništvo Privat d.o.o.:
– Ajša Šunjič – 37%,
– Mark Žitnik – 37%,
– FIN2000 d.o.o. – 26%.
Direktor: Rok Strle.
Odgovorna urednica: mag. Ajša Šunjič.
Programski direktor: Mark Žitnik.
Ob-3462/06
Na podlagi 64. člena Zakona o medijih,
Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, Tržič objavlja,
da razen Občine Tržič in Janeza Štimca
nima nobeden izmed družbenikov več kot
20% lastniškega deleža oziroma glasovalnih pravic.
Več kot 5% deleža oziroma glasovalnih
pravic imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
– 21,10%,
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika
– 39,56%,
3. Matija Žiberna, Češnjica pri Kropi 22,
Podnart – 14,75%,
4. Andrej Cimerman, Engelsova 44, Maribor – 9,84%,
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5. Miha Zdešar, Pševska 14, Kranj –
14,75%.
Drugih družbenikov v Radio Gorenc
d.o.o., Balos 4, Tržič, ni.
Ob-3463/06
Ime medija: Moj malček.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,
Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%), Matjaž
Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ime medija: Pikapolonica.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,
Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%), Matjaž
Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ob-3691/06
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Dunajska cesta 51,
1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Andrej Klemenc, direktor družbe.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Robert Botteri, Katja Kobal, Miha Štamcar
(predsednik), Branimir Štrukelj, Borut Rismal.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5 odstotni lastniški ali upravljavski delež oziroma
delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega
dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa: Nežmah Bernard, V
Dovjež 18, Ljubljana; Fras Miha, Mirje 29,
Ljubljana; Botteri Robert, Jakčeva 22, Ljubljana; Delo TČR d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana, Factor Leasing d.o.o., Tivolska
48, Ljubljana, Klemenc Andrej, Ulica Gubčeve brigade 39, Ljubljana, Miha Štamcar,
Malenškova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Mladina časopisno podjetje d. d.
Ob-3697/06
1. Ime medija: Sponka.tv.
2. Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Liminjanska 96, 6320 Portorož.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajatelja in 5% upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10,
6320 Portorož.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije
10, 6320 Portorož.
Ob-3698/06
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
Zahtevani podatki po 64. členu Zakona o medijih so nespremenjeni, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003,
Ob-85497.
Ob-3699/06
Ime medija: Unikat, Loški utrip, ABC
zdravja.
Izdajatelj: Freising d.o.o., Mestni trg 20,
4220 Škofja Loka.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več
kot 5% delež kapitala: Franc Bogataj, Stara
cesta 29, Škofja Loka.
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Ob-3700/06
Ime medija: PIL.
Ime medija: Cicido.
Ime medija: Ciciban.
Ime medija: Gea.
Ime medija: Pil Plus.
Ime medija: Moj planet.
Ime medija: Dino.
Ime medija: Enigma.
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj petodstotni delež kapitala ali najmanj
petodstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
1. Zvon Dva Holding, d.d., Slovenska 17,
Maribor (delež 24,88%),
2. D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana
(sedež 17,32%),
3. NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.,
Trdinova ulica 4, Ljubljana (delež 16,74%).
Ime člana uprave izdajatelja: glavni direktor Milan Matos.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Franc Ješovnik, Ljubo Peče, Majda
Gregorc in Damjan Švara.
Ob-3844/06
Radijski program: Radio Slovenske gorice.
Izvajalec: Radio Slovenske gorice, d.o.o.,
Podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost,
Trg osvoboditve 5, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.
Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec Janez Kurbus, stanujoč
Kumen 73, 2344 Lovrenc na Pohorju.
Ob-3896/06
Ime medija: Televizija Televal, Nikova
ulica 9, 2230 Lenart.
Javno glasilo: Televizija Televal.
Izdajatelj: Telefilm, Silvo Lešnik s.p., Zg.
Voličina 86, 2232 Voličina.
Lastnik: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,
2232 Voličina.
Viri financiranja: ekonomska propaganda
(reklamni oglasi), televizijska produkcija.
Direktor: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,
2232 Voličina.
Ob-3897/06
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Zavod kabelska televizija Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode – 100%.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Mojca Murnik, Vida Bališ, Brane
Križaj, Zori Bartol, Egidij Bučan, Uroš Košir,
Anđelko Vahtarič.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-4067/06
Ime medija: Studio D, Novo mesto.
Izdajatelj: Regionalna radijska postaja
Dolenjske in Bele Krajine Studio D d.d., Seidlova 29, 8000 Novo mesto.
Več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 67,10% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,

– 19,06% – Salomon, d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Čr
nuče,
– 9,23% – Vidic Josip, Sneberska 4/a,
1000 Ljubljana.
Ob-4068/06
1. Ime medija: Radio Brežice.
2. Izdajatelj: Radio Brežice, d.o.o., Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev
28, 8250 Brežice,
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice,
– Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-4069/06
1. Ime medija: Radio Sevnica.
2. Izdajatelj: Radio Sevnica, d.o.o., Naselje heroja Maroka 14, 8290 Sevnica.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Radio Brežice, Trg izgnancev 12, 8250
Brežice,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19 A 8290
Sevnica,
– Radio Morje d.o.o., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana,
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-4070/06
1. Ime medija: Sava Glas.
2. Izdajatelj: Radio Brežice, d.o.o., Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev
28, 8250 Brežice,
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice,
– Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.
Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 006/06
Ob-3713/06
Na podlagi določila drugega odstavka
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
direktor družbe IMOS GEATEH, načrtovanje in izvajanje, d.o.o., Ljubljana, Opekarska
cesta 11
1. objavlja Sklep skupščine družbenikov
IMOS GEATEH, d.o.o. z dne 15. 12. 2005 o
zmanjšanju osnovnega kapitala, ki glasi:
»Na podlagi z dne 1. 12. 2005 podane Izjave o izstopu družbenika IMOS GEATEH d.o.o. s poslovnim deležem 90%, to
je družbe IMOS HOLDING, upravljanje povezanih družb, d.d., Ljubljana, h kateri so
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ostali družbeniki Zoran Stojič, Tadej Zupančič in Marko Vogrič podali pisno soglasje
in na podlagi določila 2. odstavka 437. člena Zakona o gospodarskih družbah, ostali
družbeniki zmanjšujejo osnovni kapital za
znesek, ki je enak višini poslovnega deleža,
ki je z izstopom prenehal, to je za znesek
36,000.000 SIT. Osnovni kapital bo tako
znašal 4,000.000 SIT.
Družbeniki se zavezujejo postopek
zmanjšanja osnovnega kapitala izpeljati po
določilih 2. in 3. odstavka 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah.«
ter
2. poziva upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Direktor IMOS GEATEH, d.o.o.
Ob-3721/06
Na podlagi 13. člena Statuta družbe in
soglasja nadzornega sveta družbe z dne
13. 2. 2006 je uprava družbe Komunalno
stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice, dne 10. 2.
2006 sprejela
sklep uprave
o povečanju osnovnega kapitala na
podlagi odobrenega kapitala
1. Izdajatelj delnic je: Delniška družba
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice
d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice.
2. Namen povečanja osnovnega kapitala: osnovni kapital družbe Komunalno
stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice (v nadaljnjem
besedilu: družba), se poveča z namenom,
da družba pridobi sveži kapital za svojo dejavnost.
3. Način povečanja osnovnega kapitala
se izvrši z novo izdajo delnic.
Povečanje osnovnega kapitala delniške
družbe Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250
Brežice, se izvede z izdajo 27.238 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se poveča z izdajo novih do 27.238 navadnih, imenskih,
prosto prenosljivih delnic družbe, katerih
skupna nominalna vrednost lahko znaša do
27,238.000 SIT, tako, da znaša osnovni kapital po povečanju do 81,715.000 SIT.
Upravičenci za vplačilo delnic v postopku
povečanja kapitala na podlagi odobrenega
kapitala so po tem sklepu delničarji družbe,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
10. 2. 2006.
Upravičence bo uprava družbe s priporočeno pošto s povratnico pozvala, da v roku
20 dni podajo pisno izjavo za uveljavljanje
prednostne pravice pri vplačilu delnic, to je
do 10. 3. 2006.
4. Vrsta in značilnost novo izdanih delnic
Novo izdana navadna, imenska, prosto
prenosljiva delnica, ki bo izdana v postopku povečanja kapitala po tem sklepu daje
imetniku:
– pravico do enega glasu pri upravljanju
na skupščini družbe,
– pravico do dividende v skladu s sklepom skupščine,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja družbe v primeru likvidacije
ali stečaja družbe.
5. Nominalna in emisijska vrednost delnic: nominalna vrednost ene nove delnice
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znaša 1.000 SIT. Prodajna cena za eno delnico znaša 1.000 SIT. Emisijska vrednost
delnic je enaka nominalni vrednosti novo
izdanih delnic.
6. Pripad dividende in čas izplačila dividende
Nove delnice so udeležene na rezultatih poslovanja delniške družbe za poslovno
leto, v katerem so izdane.
Dividenda pripade delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe v roku, ki
je določen s sklepom skupščine o uporabi
bilančnega dobička na skupščini.
7. Prednostna pravica dosedanjih imetnikov delnic ob novi izdaji delnic
Prednostno pravico do vpisa novih delnic
imajo tiste osebe, ki so na dan 10. 2. 2006
vpisane kot imetniki delnic v delniško knjigo
družbe Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250
Brežice.
Delničarji imajo pravico izkoristiti svojo
prednostno pravico do novih delnic, najkasneje v 20 dneh od dneva objave poziva
za vpisovanje in vplačevanje novih delnic
v Uradnem listu RS, ki se izvrši na dan posredovanja pisnega priporočenega poziva
delničarjem družbe, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe na dan 10. 2. 2006.
Pisni poziv se s priporočeno pošto s povratnico posreduje delničarjem dne 15. 2.
2006. Delničarji imajo pravico izkoristiti svojo prednostno pravico do novih delnic sorazmerno z deležem obstoječih delnic, katerih
imetniki so v osnovnem kapitalu družbe na
dan 10. 2. 2006. Delničarji imajo pravico
vpisati tudi večje število delnic.
Uprava bo v 5 dneh po zaključku roka
za posredovanje izjav delničarjev, ki lahko
uveljavljajo prednostno pravico, ugotovila
koliko delničarjev in v kakšnem obsegu so
to pravico uveljavljali in koliko delničarjev je
vpisalo višjo vrednost delnic od sorazmernega dela.
Kot veljavne bodo upoštevane vse izjave delničarjev, ki bodo prispele v roku in
bodo imele izpolnjene vse rubrike oziroma
zahtevane podatke. Ostale izjave se štejejo
kot neveljavne.
8. Prva prodaja brez javne ponudbe
Celotna nova izdaja delnic ima pravno
naravo prve izdaje po določbah 18. člena
Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l.
RS, št. 56/99), ker je namenjena povečanju
kapitala z novimi vložki delniške družbe, ki
ni javna družba in vse delnice prevzamejo
obstoječi delničarji.
Delnice se vnaprej znanim kupcem ponudijo s priporočenim pismom s povratnico.
Kupci morajo v enaki obliki sporočiti družbi s
pisno izjavo ali bodo uveljavljali prednostno
pravico za vplačilo delnic po tem sklepu.
Na podlagi prejete izjave bo uprava družbe v 8 dneh po izteku roka za uveljavljanje
prednostne pravice pri vpisu delnic, delničarje pozvala, da izvršijo podpis vpisnega
potrdila za vplačilo in prevzem delnic.
9. Način vplačila delnic: nove delnice
morajo biti v celoti vpisane in plačane v
denarju.
10. Čas vpisa in vplačila delnic
Rok za vpisovanje novih delnic je 10
dni od dneva poziva znanemu krogu vpisnikov delnic, to je delničarjem družbe, ki so
uveljavljali prednostno pravico do vplačila
delnic po tem sklepu, s priporočeno pošto
s povratnico.
Kupnina za delnice se vplača na transakcijski račun številka 02373-0018067247 pri
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Novi LB d.d. Ljubljana, Podružnica Krško,
najpozneje do 28. 3. 2006.
11. Način vpisa delnic: nove delnice se
bodo vpisovale na sedežu družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.,
Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, in sicer
vsak delavnik od 12. do 14. ure, v času od
18. 3. do 28. 3. 2006.
12. Način oziroma oblika izdaje delnic:
nove delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register pri KDD,
Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Nalog za vpis novih delnic bo družba
izdala najkasneje v 8 dneh po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
13. Pogoji uspešnosti nove izdaje delnic in vpis povečanja osnovnega kapitala v
sodni register: vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register se na podlagi ugotovitvenega sklepa uprave in nadzornega
sveta izvede za delnice, ki bodo v roku iz
tega sklepa prevzete in plačane v skladu z
določili tega sklepa in vpisnega potrdila.
14. Vrnitev plačil, če se delnic ne izda
– neuspeli vpis
Če uprava do dne 15. 5. 2006 na sodišču
ne bo vpisala izvedbe povečanja osnovnega
kapitala, postane vpis delnic neobvezujoč,
izdaja ne bo uspela, zato bodo vpisnikom
vrnjena vplačila pri banki, v kateri so izvedli
vplačilo, najkasneje do 30. 5. 2006.
V primeru, da družba vpisnikom ne vrne
vplačana sredstev v roku, določenem s tem
sklepom, mora družba vpisnikom vplačati
tudi zamudne obresti določene z zakonom.
Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice
uprava družbe
Ferdo Pinterič

Sklici skupščin
Št. 0169
Ob-3465/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.2. točke Statuta delniške družbe IUV - Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tržaška cesta 31, uprava družbe
sklicuje
12. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika,
d.d.,
ki bo dne 22. 3. 2006 ob 12. uri v prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 32.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih organov skupščine in predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Žarka Tataloviča, imenuje preštevalce
glasov: Tatjano Kovač, Andreja Seligerja in
Barbaro Bezek Rot. Na seji skupščine je
prisoten vabljeni notar Peter Meze.
2. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da so dosedanji člani nadzornega sveta:
1. Liselotte Kliment,
2. Aleksandra Anterič,
3. Jernej Kralj in
4. Viktor Žakelj
podali odstopno izjavo glede članstva v
nadzornem svetu družbe, ki učinkujejo z
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dnem, ko skupščina družbe izvoli nove člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev.
b) Za nove člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev, se z dnem sprejetja tega sklepa za mandatno dobo 4 let
izvolijo:
1. Andrej Šebenik,
2. Vilijem Kosednar,
3. Alenka Krafogel,
4. Vinko Malavašič.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se prvi stavek točke 6.1. statuta tako, da se glasi:
»Nadzorni svet šteje šest članov.«.
Spremeni se točka 6.2. statuta tako, da
se glasi:
»Štirje člani nadzornega sveta so predstavniki delničarjev, ki jih imenuje skupščina
družbe, dva člana nadzornega sveta pa sta
predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli
svet delavcev.«.
Sprejme se čistopis statuta družbe z vsebovanimi spremembami, sprejetimi na tej
točki dnevnega reda.
Vpogled v gradivo
Gradivo (čistopis statuta in sklep nadzornega sveta o oblikovanju predloga novih
članov nadzornega sveta) je na vpogled na
sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška cesta 31,
v tajništvu uprave družbe, vsak delavnik od
10. do 12. ure od dneva objave tega sklica
dalje do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovalna pravica
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko
pooblaščencev. Pravico udeležbe na skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje
tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so
vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega
dne prijave na skupščino.
Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter
z osebno izkaznico ali drugim ustreznim
identifikacijskim dokumentom prevzamejo
glasovalne lističe.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 12.30 na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IUV - Industrija usnja Vrhnika d.d.
predsednica uprave
mag. Anita Ličen
član uprave za tehnično področje
dr. Anton Gantar
Ob-3663/06
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas MTS d.d. sklicujem
19. skupščino
delničarjev Kompas MTS d.d.,
ki bo dne 20. 3. 2006 ob 9. uri v sejni sobi
na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova
4/IV, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
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2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, v
komisijo za izvedbo glasovanja in volitev se
izvoli Darinka Borštnik, Ela Rozina in Margit
Zanoškar. Skupščini bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se zmanjša za 2.378,404.000 SIT, tako da bo po
zmanjšanju znašal 594,601.000 SIT. Namen
zmanjšanja osnovnega kapitala je prenos
zneska 2.378,404.000 SIT v kapitalske rezerve družbe. Razlog zmanjšanja je uskladitev in prilagoditev strukture in sestave kapitala družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala. Znesek zmanjšanja
osnovnega kapitala v višini 2.378,404.000
SIT se prenese v kapitalske rezerve družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic, tako da se po
5 sedanjih delnic družbe združi v eno novo
delnico, nominalne vrednosti 1.000 SIT. Vse
delnice ostanejo enake vrste in lastnosti ter
pravic kot doslej.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi s tem sklepom o zmanjšanju osnovnega
kapitala in njegovo izvedbo.
4. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se dopolni z dejav
nostmi:
K70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi
K71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/72 Obdelava podatkov, podatkovne
baze in s tem povezane dejavnosti
K72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K72.300 Obdelava podatkov
K72.400 Omrežne podatkovne storitve
K72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav
K72.600 Druge računalniške dejavnosti
K74.110 Pravno svetovanje
K74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K74.150 Dejavnost holdingov
K74.700 Čiščenje objektov in opreme
K74.851 Prevajanje
K74.853 Druga splošna tajniška opravila.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom o dopolnitvi dejavnosti
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi na dan 17. 3.
2006 in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavil v
tajništvu uprave družbe na naslovu Kompas MTS d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, tako, da uprava družbe prijavo prejme
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
vključno 17. 3. 2006 do 11. ure.

Morebitna pooblastila za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini
morajo biti pisna in se predložijo družbi ter
ostanejo shranjena pri njej.
Dvorana bo odprta 45 minut pred za
četkom zasedanja. V tem času lahko delničarji in njihovi pooblaščence pri prijavni
službi skupščine, ki se bo nahajala pred
vhodom v dvorano, evidentirajo svoj prihod
na skupščino in prevzamejo glasovnice.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda s predlogi sklepov je delničarjem na
vpogled v pravni službi družbe v Ljubljani,
Vojkova 58, vsak delavnik od 10. do 12. ure,
od objave tega sklica dalje.
Kompas MTS d.d. Ljubljana
direktor
Aleksander Jereb
Ob-3720/06
Na podlagi 32. člena in 34. člena Statuta
družbe Daimond Trgovina in zastopanje
d.d., Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri
Gorici, uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino delničarjev,
v četrtek, dne 23. marca 2006 ob 13.
uri v sejni dvorani Občine Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri
Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
skupščine, izvolitev dveh preštevalcev glasov, predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Dragoljevič Žarko.
Za preštevalki glasov se izvolita: Krapež
Iva, Komel Alenka.
(Predstavitev izbranega notarja)
2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2005
ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
1. Bilančni
dobiček
v
višini
323,650.842,91 SIT, se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
2. Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Nagrada nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: na podlagi 276. člena
Zakona o gospodarskih družbah, se članom
nadzornega sveta iz razširjenega dobička
družbe (v breme poslovnih stroškov), izplača nagrada v višini 22,727.354 SIT bruto.
Razmerje v višini nagrade med predsednikom in člani nadzornega sveta je enako razmerju, ki velja za sejnino. Nagrada se izplača v gotovini v 30 dneh po seji skupščine.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
poslovno leto 2006, imenuje revizijsko hišo
BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
15. marca 2006 vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralno klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana.
Prijava udeležbe delničarjev oziroma
njihovih pooblaščencev na skupščino mora
biti podana v pisni obliki na sedežu upra-
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ve družbe, najpozneje tri dni pred dnevom
skupščine. Pooblaščenec za udeležbo, oziroma glasovanje na skupščini mora pooblastilo priložiti prijavi. Delničarje- pravne
osebe, zastopa na seji skupščine njihov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. Pooblastila se trajno hranijo pri družbi.
Gradivo in predlogi sklepov za skupščino, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, v tajništvu, od dneva objave sklica
do zasedanja skupščine, vsak delovni dan
od 9. do 13. ure. Delničarji se predstavijo z
osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana ob 13. uri. Če se
ob navedenem sklicu ne doseže sklepčnosti – 15% osnovnega kapitala, bo ponovno
zasedanje skupščine ob 13.30 ne glede na
višino zastopanega kapitala. Pol ure pred
pričetkom zasedanja, bo potekala registracija udeležencev in izročanje glasovnic, zato
prosimo udeležence, da imajo s seboj osebni dokument zaradi identifikacije.
Daimond trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava družbe:
Dragan Valenčič, direktor

Zavarovanja
SV 105/06
Ob-3664/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-105/06 z dne 9. 2. 2006, je
bilo stanovanje št. 19, v izmeri 56,95 m2, v
šestem nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Kardeljev trg 9, ki stoji na parceli št.
2454/1, vpisani v vl. št. 2630 k.o. Velenje,
last Pavić Franja, roj. 6. 10. 1956 in Pavić
Mande, roj. 19. 8. 1958, oba stanujoča Kardeljev trg 09, Velenje, za vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 622/03/93-A z dne 19. 4. 1993, zastavljeno v korist Raiffeisenbank Bleiburg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, 9150 Bleiburg/ Pliberk, 10. Oktober
platz 13, Republika Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 35.000 EUR s
pripadki.
SV 88/06
Ob-3665/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 88/06, z dne 9. 2.
2006, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4, v skupni izmeri 57,28 m2, od tega
s pripadajočim kletnim prostorom oziroma
drvarnico v izmeri 3,25 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske zgradbe v Rušah,
Jamnikova ulica 1, stoječe na parc. št. 698,
vpisani pri vl. št. 1052, k.o. Ruše, ki je do
celote last Antona Petarja, stanujočega Jamnikova ulica 1, Ruše, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 284/93, z dne 17. 5.
1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Aleksandra
Petarja, stan. Jamnikova ulica 1, Ruše, v
višini 17.200 EUR v tolarski protivrednosti,
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
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SV 81/2006
Ob-4071/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 81/2006, z
dne 10. 2. 2006, je enosobno stanovanje
št. 28, v skupni izmeri 41,60 m2, ki se nahaja v šestem nadstropju stanovanjskega
objekta, ki stoji na parc. št. 626/9 k.o. Suha,
na naslovu Frankovo naselje 69, Škofja
Loka, s sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastaviteljev Emirja Grbića, Log 35, Železniki, in
Kristine Hrženjak, Partizanska cesta 40,
Škofja Loka, vsakega do ½, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 30. 1. 2006, sklenjene s prodajalko Silvo Fleischman, Sestranska vas 15, Gorenja vas, zastavljeno
v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, z matično številko
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 46.500 EUR s pp.
SV 167/06
Ob-4072/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora opr.št. SV 167/06 z dne 10. 2.
2006 je bila nepremičnina z identifikacijsko številko 01446/003, stanovanje št. 2,
v pritličju, v izmeri 39,04 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Ob Blažovnici
57, Limbuš, stoječi na parc. št. 7/9, vl. št.
1329, k.o. Limbuš, katere izključna lastnica
je postala zastaviteljica Ferlan Žaklina, na
podlagi pogodbe o prodaji posameznega
dela stavbe št. 1129-2 z dne 23. 1. 2006,
sklenjene z družbo Gama d.o.o. Maribor
– kot prodajalcem s pripadajočim zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 30. 1. 2006, zastavljena v korist banke – upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na
naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično številko 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT, z obrestno mero enako šestmesečni
Chflibor, povečana za 3%, ki je spremenljiva, s skupno obrestno mero na dan odobritve kredita 4,15%, s trenutno efektivno
obrestno mero 4,22% letno, z zamudnimi
obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi
predpisi in z zapadlostjo zadnje anuitete v
plačilo na dan 28. 2. 2026.
SV 113/06
Ob-4074/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 113/06,
dne 10. 2. 2006, je bilo stanovanje št. 37/IV
v skupni izmeri 42,37 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi na naslovu Bilečanska
ulica 5 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 751
k.o. Štepanja vas, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Halilović Fatime, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 3. 2. 2006, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, Neuer Platz 14, Celovec,
Republika Avstrija, identifikacijska številka
1870718, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 55.000 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 93/06
Ob-4075/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 93/06 z dne 13. 2.
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2006, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 14, v skupni izmeri 32,67 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Goriška ulica 2, stoječe na parc. št. 176,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last
Albine Rojko, stanujoče Goriška ulica 2, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
251-4192/93 z dne 22. 9. 1993, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Bojana in Leonide Fleišaker,
oba stanujoča Cesta XIV. divizije 3, Maribor,
v višini 14.200 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pripadki.
SV 83/06
Ob-4076/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-83/06 z dne
13. 2. 2006, je bilo trisobno stanovanje št. 4,
v prvem nadstropju stanovanjskega bloka v
Velikih Brusnicah 58 a, ki stoji na parceli št.
74, k.o. Brusnice in obsega kuhinjo v izmeri
10,57 m2, sobo v izmeri 13,77 m2, sobo v izmeri 12,70 m2, sobo v izmeri 8,41 m2, predsobo v izmeri 8,31 m2, kopalnico v izmeri
3,24 m2, WC v izmeri 1,39 m2, ložo v izmeri
4,32 m2, ½ kleti v izmeri 3,11 m2, garažo v
izmeri 11,10 m2 in pripadajoči sorazmerni
solastniški delež na vseh skupnih prostorih,
delih in napravah citirane stanovanjske hiše,
last kreditojemalca, dolžnika in zastavitelja Baša Mitje, Velike Brusnice 58 A, 8321
Brusnice, zastavljeno v korist upnice banke
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 52.000 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
CHF, s pripadki.
SV 1243/2005
Ob-4077/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Ljubljane, opr. št. SV-1243/2005 z dne
27. 10. 2005, je bila nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju stavbe na
naslovu Nahtigalova ulica 1, Ljubljana, v
skupni površini 50,44 m2, stanovanje se
nahaja v stavbi, ki stoji na parc. št. 376/23
vpisani v vl. št. 2929 k.o. Kašelj in parc. št.
376/22, vpisani v vl. št. 3849 k.o. Kašelj,
Okrajnega sodišča v Ljubljani in ki je v
lasti zastaviteljev Dimić Mladena, EMŠO
2203958501086 in Dimić Ane, EMŠO
2505964108538, oba stanujoča Nahtigalova ulica 1, Ljubljana, ki sta pridobila lastninsko pravico na podlagi kupoprodajne
pogodbe, ki sta je sklenila dne 15. 4. 2005,
s prodajalcem Weisseinsen Borutom, zastavljena v korist upnika Polajnar Huga,
rojenega 12. 5. 1941, stanujočega Mežica
ob Meži 1, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.648 EUR s pripadki, napram
dolžnikoma, ki sta hkrati zastavitelja Dimić
Mladen, EMŠO 2203958501086 in Dimić
Ana, EMŠO 2505964108538, oba stanujoča Nahtigalova ulica 1, Ljubljana.
SV 1278/2005
Ob-4207/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-1278/2005 z dne 7. 11.
2005, je bila nepremičnina stanovanje št. 3,
v 1. nadstropju v skupni izmeri 56,13 m2, v
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stanovanjski hiši na naslovu Ljubljana, Trebinjska 14, pri čemer stavba Trebinjska 14
stoji na parc. št. 397/4 k.o. Brinje I. in je
v lasti zastaviteljice Knez Milenke, rojene
23. 9. 1952, stanujoče Trebinjska 14, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 390/91 z dne 27. 11.
1991, sklenjene s prodajalko Mestno občino
Ljubljana, zastavljena v korist upnice Papež
Francelj Jožice, rojene 1. 8. 1970, stanujoče
Plešivica 4, Notranje Gorice, za zavarovanje denarne terjatve v višini 19.800 EUR
s pripadki, napram dolžnici in zastaviteljici
Knez Milenki, rojeni 23. 9. 1952, stanujoči
Trebinjska 14, Ljubljana.
SV 71/06
Ob-4208/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-71/06 z dne 18. 1.
2006, je bilo stanovanje št. 1 v skupni površini 37,75 m2, v pritljičju stavbe na naslovu
Pot heroja Trtnika 39, Ljubljana-Dobrunje, ki
stoji na parc. št. 432/5, vpisano v vl. št. 363
k.o. Dobrunje in ki je v lasti zastaviteljice
Nure Muhić, rojene 5. 1. 1958, stanujoče
Pot heroja Trtnika 39, Ljubljana-Dobrunje,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 43/1992 z dne 26. 5. 1992,
ki jo je sklenila Tovarna tapet Veta d.o.o.
Ljubljana, kot prodajalec in zastaviteljica kot
kupec, zastavljeno v korist upnika Koščak
Marjana, rojenega 14. 11. 1967, stanujočega Žalna 69 A, Grosuplje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6.900 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Muhić Fikretu,
rojenemu 16. 8. 1954 in Muhić Nure, rojeni
5. 1. 1958, oba stanujoča Pot heroja Trtnika
39, Ljubljana-Dobrunje.
SV 125/06
Ob-4209/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-125/06 z dne 26. 1.
2006, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 24, v V. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Fabianijeva ulica 33 v Ljubljani,
v izmeri 37,12 m2, ki je last zastaviteljice
Sladice Vidović, rojene 2. 10. 1957, EMŠO
0210957505192, stanujoče Ljubljana, Fabianijeva ulica 33, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. S-174/92
z dne 16. 6. 1992, sklenjene s prodajalcem
Elektro Ljubljana p.o. Ljubljana, zastavljena
v korist upnice Jožice Papež Francelj, roj.
1. 8. 1970, EMŠO 0108970505186, stanujoče Plešivica 004, Notranje Gorice, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2.000 EUR
s pripadki, ki zapade v plačilo najkasneje do
26. 1. 2007.
SV 139/2006
Ob-4210/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 139/2006 z dne
6. 2. 2006, je stanovanje št. 3/I, s kletno
shrambo v skupni izmeri 99,23 m2, v stavbi
v Mariboru, Koroška 9 – parc. št. 1629/1
k.o. Maribor Grad, identifikakcijska št. stavbe 0657/02096/009, last Radulović Belinde,
stan. Maribor, Marčičeva 30, na temelju prodajne pogodbe z dne 19. 1. 2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 25,840.000 SIT
s pp.
SV 151/2006
Ob-4211/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
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iz Maribora, opr. št. SV 151/2006 z dne 7. 2.
2006, je stanovanje št. 4/I v izmeri 76,74 m²,
v hiši v Rušah, Selniška 22 – parc. št. 304/1
k.o. Ruše, last Petrič Srečka, stanujočega
Ruše, Selniška 22, na temelju kupoprodajne
pogodbe št. 105/96 z dne 28. 5. 1996, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.600 EUR
s pp, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju
BS, na dan plačila.
SV 73/06
Ob-4212/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-73/06 z
dne 14. 2. 2006, je bilo enosobno stanovanje št. 7, v izmeri 41,47 m2, v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe Brankova ulica 1, v Ljubljani, stoječe na parc. št
1193/2, vpisane v vl. št. 2901 k.o. Bežigrad,
v solasti zastaviteljice Vesne Popović Drlje,
stanujoče Ljubljana, Brankova ulica 1, do
1/2 in v solasti pogodbene stranke Jadrana
Drljeta, stanujočega Ljubljana, Brankova
ulica 1, do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 137/11/91
z dne 15. 1. 1992, sklenjene s prodajalko
Občino Ljubljana Bežigrad in kupcem Vesno Popović Drlje in na podlagi notarskega
zapisa sporazuma opr. št. SV-168/05, po
določilu 64. člena Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih, sklenjenega dne
23. 5. 2005, med Vesno Popović Drlje in
Jadranom Drljetom ter na podlagi notarskega zapisa, dodatka k notarskemu zapisu po
64. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, opr. št. SV-09/06, sklenjenega dne 5. 1. 2006 med Vesno Popović
Drlje in Jadranom Drljetom, zastavljeno v
korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.088,51 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, veljavnem na dan plačila s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni Euribor
+ 1% letno, z zapadlostjo zadnjega obroka,
dne 2. 2. 2026 in z ostalimi pripadki, kot izhaja iz kreditne pogodbe št. 113094 z dne
14. 2. 2006, oziroma v primeru predčasnega odstopa od pogodbe, kot to izhaja iz 15.
člena notarskega zapisa kreditne pogodbe
in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št. SV-73/06 z dne
14. 2. 2006.
SV 178/06
Ob-4213/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 178/06 z dne 7. 2.
2006, je bila nepremičnina, ki predstavlja
upravno poslopje – staro – pritličje in medetaža v skupni izmeri 962,57 m2, kot posamezni del stavbe, ki stoji na parceli številka
613/1, zaenkrat še pripisani vložku številka 242 katastrska občina Melje, last zastavitelja Ivana Mastena do 1/1, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, opravilna številka
SV 1390/03 z dne 20. 11. 2003, sklenjene
med Bio Line zastopanje in posredovanje
Ivan Masten s.p., Prečna ulica 9b, 2000
Maribor, kot kupcem ter med MTT TT Melje
d.d. – v stečaju, Ulica Kraljeviča Marka 19,
2000 Maribor, kot prodajalcem in zemljiško
knjižnega dovolila z dne 10. 12. 2003, podanega s strani prodajalca MTT TT Melje
d.d. – v stečaju, Ulica Kraljeviča Marka 19,
2000 Maribor; zastavljena v korist upnice

Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika Bio Line zastopanje in
posredovanje, Ivan Masten s.p., Kraljeviča Marka Ulica 19, 2000 Maribor, matična
številka 1439570, v višini 400.000 EUR s
pripadki, ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 31. 1. 2018, oziroma na dan
odpoklica upnice.
SV 182/06
Ob-4214/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 182/06 z dne 7. 2.
2006, je bila nepremičnina – stanovanje s
kletno shrambo številka 1, v skupni izmeri
95,68 m2, v prvem nadstropju z identifikacijsko številko dela stavbe 0657/02096/011,
v poslovno-stanovanjski stavbi Koroška ulica 9, 2000 Maribor, zgrajeni na parcelah
številka 1629/1 in 1631 katastrska občina
Maribor – Grad, last dolžnika – zastavitelja
Stjepana Jerića, rojenega 29. 7. 1973, stanujočega Ulica Osvobodilne fronte 6, 2342
Ruše, do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 17. 1. 2006, sklenjene med njim kot
kupcem in med Vaše hiše d.o.o. kot prodajalcem; zastavljena v korist upnice Zveze
bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Republika Avstrija, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnice do dolžnika – zastavitelja
Stjepana Jerića v višini 100.000 EUR s pripadki, ter z zapadlostjo v roku najkasneje
do vključno 31. 1. 2031, oziroma na dan
odpoklica upnice.
SV 147/2006
Ob-4215/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 147/2006 z
dne 1. 2. 2006, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 12, v 3. nadstropju večstanovajske stavbe, stoječe na
parceli številka 1610/6, katastrska občina
Spodnje Radvanje, na naslovu Ulica Staneta Severja 007, 2000 Maribor, v skupni
izmeri 67,13 m2, stanovanjske površine,
s pripadajočim kletnim prostorom številka 12, v izmeri 1,63 m2, katastrska občina Spodnje Radvanje, ki je last dolžnice
in zastaviteljice Vanje Žunkovič, EMŠO
2009965368005, stanujoče Maribor, Ruška
cesta 003, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 13. 12. 2005, sklenjene s prodajalcem
Čretnik Jurijem, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 68.200 CHF s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF, na dan plačila oziroma
izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 31. 1. 2031.
SV 91/06
Ob-4225/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana
iz Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 91/06 z
dne 14. 2. 2006, je bilo stanovanje v izmeri
53,51 m2 bruto, v 1. nadstropju stanovanjske hiše Linhartova 20, Celje, na parc. št.
2078 k.o. Celje, vpisani v vl. št. 1547 k.o.
Celje in stanovanju pripadajoči sorazmerni
solastniški delež objektov, naprav in funkcionalnega zemljišča, last zastavitelja Vre-
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čer Denisa, na podlagi pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 30. 3. 2005, sklenjene
s prodajalko Vrečer Petro, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec
Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Cesta v
Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 67.000 EUR, s pripadki.
SV 538/05
Ob-4226/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV-538/05 z dne 6. 5. 2005, je
bila nepremičnina, stanovanje št. 53 v skupni
izmeri 64,76 m2, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka Bilečanska 4 v Ljubljani ter pripadajoče kleti in je v lasti zastaviteljev Jovanović Dragoslava, Jovanović Aleksandra in
Jovanović Jelene, vsi stanujoči Bilečanska
ulica 4, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 5. 1992, zastavljena v korist upnikov Kranjc Roka, stanujočega Frankovo naselje 146, Škofja Loka in Tasunović
Dragana, stanujočega Prešernova cesta 47,
Grosuplje, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45.000 EUR s pripadki, napram dolžniku Jovanović Dragoslavu, stanujočem Bilečanska ulica 4, Ljubljana.
SV 580/05
Ob-4227/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV-580/05 z dne 17. 5. 2005,
je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje
št. 53 v skupni izmeri 74,67 m2, ki se nahaja
v devetem nadstropju stanovanjskega bloka
Glinškova ploščad 9 v Ljubljani, in je v lasti
zastavitelja Pograjc Igorja, stanujočega Gabrje 57, Dobrova, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 3. 1998, zastavljena v korist upnika Zupanič Matjaža, stanujočega Na
brezno 55, Brezovica pri Ljubljani, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.200 EUR
s pripadki, napram dolžniku Pograjc Igorju,
stanujočem Gabrje 57, Dobrova.

Št.

višini 26.000 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Zakonjšek Igorju in Zakonjšek Mariji,
oba stanujoča Radeče, Pot na brod 6.
SV 44/06
Ob-4230/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-44/06 z dne 13. 1.
2006, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno
stanovanje št. 31, v 5. nadstropju stavbe
na naslovu Vojkova 50 v Ljubljani, v skupni
površini 66,81 m2, in je v lasti zastaviteljev
Natašije Tambosso Bostič in Vojmira Bostiča, oba stanujoča Vojkova cesta 50, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe številka
362-1-396/92 z dne 17. 12. 1992 in aneksa
k prodajni pogodbi št. 362-01-396/92 z dne
17. 12. 1992, z dne 4. 12. 2001, zastavljena
v korist upnika Zupanič Matjaža, stanujočega Na brezno 55, Brezovica pri Ljubljani, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000
EUR s pripadki, napram dolžnikoma Natašije Tambosso Bostič in Vojmira Bostiča, oba
stanujoča Vojkova cesta 50, Ljubljana.
SV 82/06
Ob-4465/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 82/06 z dne 15. 2. 2006,
je bilo stanovanje v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe v Kranjski Gori, Ledine
8, stoječe na parc. št. 465/5 k.o. Kranjska
Gora, v skupni izmeri 53,22 m2, last zastaviteljice Helene Mehle Porenta, Brilejeva ulica
4, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 17. 12. 2003, sklenjene s Hypo Leasing d.o.o. kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnika BKS Bank AG, matična številka 1901095, St. Veiter Ring 43, Celovec,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 75.000 EUR s pripadki.

SV 1188/05
Ob-4228/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-1188/05 z dne 20. 10.
2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v stanovanjski hiši v Ljubljani, Linhartova cesta 90, v IV. nadstropju, stanovanje
številka 61, ki obsega 41,50 m2 in klet, ki
stoji na parc. št. 1379 k.o. Bežigrad in je v
lasti zastaviteljice Mišković Mire, stanujoče
Ljubljana, Linhartova cesta 90, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 294 z dne 14. 1.
1992 ter na podlagi aneksa št. I h kupoprodajni pogodbi, sklenjenega dne 9. 3. 1992,
zastavljena v korist upnika Jaklič Ladislava,
stanujočega Jenkova ulica 10, Ljubljana.

SV 226/06
Ob-4466/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-226/06 z dne 15. 2.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje –
garsonjera št. 26 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka PŠ4 Šentvid, na naslovu
Prušnikova 29 v Ljubljani, v skupni izmeri
26 m2, h kateremu pripada še shramba št.
26 v kleti zgradbe in je v lasti zastaviteljice Pograjc Ksenije, rojene 24. 12. 1960,
stanujoče Ljubljana, Prušnikova ulica 29,
ki je pridobila lastninsko pravico na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 2000,
zastavljena v korist upnice Škerjanc Frančiške, stanujoče Matena 54, Ig, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12.240 EUR
s pripadki, napram dolžnici Pograjc Kseniji,
stanujoči Ljubljana, Prušnikova ulica 29.

SV 1450/2005
Ob-4229/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-1450/2005 z dne 1. 12.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
22, v stavbi na naslovu Pot na brod 6, Radeče, v skupni površini 61,80 m2, in sicer
kuhinja v izmeri 15,83 m2, soba v izmeri
12,96 m2, soba v izmeri 18,36 m2, hodnik v
izmeri 5,40 m2, kopalnica v izmeri 4,81 m2,
balkon oziroma terasa v izmeri 3,46 m2 in
drugi prostori v izmeri 0,98 m2 in je v lasti
zastavitelja Zakonjšek Igorja, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 19. 10. 1993, zastavljena v korist upnika
Cimermen Marjana, stanujoč Rakitna 338,
Preserje, za zavarovanje denarne terjatve v

SV 539/05
Ob-4467/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV-539/05 z dne 6. 5. 2005,
je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje
št. 10 v izmeri 60,85 m2, v 3. nadstropju, s
pripadajočo shrambo v kleti, vse na naslovu
Ulica Vide Janežič 7 v Ljubljani in je v lasti
zastaviteljice Škafar Irene, stanujoče Ulica
Vide Janežičeve 7, Ljubljana, ki je pridobila
lastninsko pravico na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 4. 1999, zastavljena v
korist upnika Potrebuješ Jožeta, stanujočega
Trg Prešernove brigade 4, Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.480 EUR s
pripadki, napram dolžnici Ireni Škafar, stanujoči Ulica Vide Janežičeve 7, Ljubljana.
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SV 218/06
Ob-4468/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV-218/06 z dne 14. 2. 2006,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 13, v 2.
nadstropju, v skupni izmeri 62,82 m2, stanovanje predstavlja solastniški delež 4,55%,
in je v lasti zastaviteljice Danice Jovanović,
stanujoče Ljubljana, Jakčeva ulica 18, ki je
pridobila lastninsko pravico na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2798/92 z dne 17. 6. 1992, zastavljena
v korist upnice Kijevčanin Marije, stanujoče Ljubljana, Krimska 15, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 37.200 EUR s pripadki, napram dolžnici Jovanović Petri, stanujoči Ljubljana, Jakčeva ulica 18.
SV 1007/2005
Ob-4469/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-1007/2005 z dne 14. 9.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
43 v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Brankova ulica 1, Ljubljana, ki sestoji
iz sobe v izmeri 22,37 m2, kuhinje v izmeri
9,29 m2, WC v izmeri 1,20 m2, drvarnice v
izmeri 2,14 m2 in predsobe v izmeri 5,27 m2 v
skupni izmeri 42,07 m2 in je v lasti zastavitelja
Mucić Vedran Vedija, rojenega 24. 5. 1965,
stanujočega Ljubljana, Jakopičeva ulica 6,
ki je pridobil lastninsko pravico na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 465-4/94-4 z dne 9. 11. 1994, pravnomočnega sklepa o dedovanju številka III D
755/2001 z dne 18. 12. 2001 in dodatka številka 466-50/2002 z dne 22. 1. oziroma 23. 1.
2002, zastavljena v korist upnika Mitraković
Svetislava, stanujočega Celovška cesta 144,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 41.710,84 EUR s pripadki, napram
dolžniku Mucić Vedran Vediju, stanujočem
Jakopičeva ulica 6, Ljubljana.
SV 535/05
Ob-4470/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-535/05 z dne 5. 5.
2005, je bila nepremičnina stanovanje v izmeri 53,16 m2, ki leži v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Trg svobode
31, Tržič, stoječe na parc. št. 297/1 in parc.
št. 298/3 k.o. Tržič in je v lasti zastavitelja
Balukčić Ilije, rojenega 19. 10. 1954, stanujočega Trg svobode 31, Tržič, ki je pridobil
lastninsko pravico na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 10. 1993, zastavljena v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 77.500 EUR s pripadki, napram dolžniku Jozić Željku, stanujočem Podlubnik
161, Škofja Loka.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 10/2005
Os-3464/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2005 sklep z dne 7. 2. 2006:
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V stečajni zadevi nad dolžnikom: Ingrad,
Gradbeno podjetje d.d., Lava 7, Celje – v
stečaju, se razpiše II. narok za preizkus terjatev za dne 29. marca 2006 ob 8.30 v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 2. 2006
St 34/2005
Os-3468/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2004 z dne 21. 4. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Textil Postojna d.o.o., Pristaniška 14, Koper, matična številka 55561663, šifra dejavnosti 18.220.
Premoženje dolžnika, ki obsega denarna sredstva na transakcijskem računu št.:
05100-8010926363 (stanje na dan 3. 2.
2006: 111.056,80 SIT in 1.446,91 EUR) in
stvari po seznamu stvari z ocenjeno vrednostjo, ki je kot priloga sestavni del izreka
sklepa, se brez prevzema obveznosti izroči
Mestni občini Koper.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 2. 2006
St 59/2004
Os-3469/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 59/2004
z dne 30. 1. 2006 zaključilo skrajšani stečajni postopek nad dolžnikom Bonin d.o.o. – v
stečaju, Kampel 70, Koper.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 1. 2006
St 56/2003
Os-3470/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 56/2003 z dne 16. 11. 2005 v zvezi s
sklepom Višjega sodišča v Ljubljani opr. št.
III Cpg 178/2005 z dne 12. 1. 2006 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Voda Juliana, družba za proizvodnjo pijač
d.d. – v stečaju, Jesenice, C. železarjev 8,
matična številka družbe: 5294100, šifra dejavnosti družbe: 15.980 in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku dne 11. 11. 2005.
Ugotovilo je, da je dolžnik razvrstil upnike
in njihove terjatve glede na način poplačila v
štiri razrede, kot je razvidno iz načrta finančne reorganizacije, in sicer:
– razred 1: upniki s priviligiranimi terjatvami na katere prisilna poravnava nima
učinka,
– razred 2: upniki, ki so konvertirali terjatev v kapital dolžnika,
– razred 3: dobavitelji in ostali, za katere
je predvideno poplačilo v višini 20% v roku 6
mesecev od pravnomočno potrjene prisilne
poravnave,
– razred 4: upniki s prerekanimi terjatvami, za katere je, ob pogoju, da bodo ugotovljene, predvideno poplačilo v višini 20% v
roku 6 mesecev od pravnomočno potrjene
prisilne poravnave.
Terjatve upnikov iz seznama pogodb o
konverziji zaradi konverzije v lastniški delež
dolžnika z dnem pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave prenehajo.
Ugotovilo je, da je Študentski servis
Maribor, posredovanje delovne sile, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, promet, nepremičnine, najemi, šport, izobraževanje,
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domovi za starejše, storitve d.o.o. Maribor,
Gregorčičeva ul. 23, podal poroštveno izjavo dne 29. 9. 2005, s katero kot solidarni porok jamči, da bo izpolnil dolžnikove zapadle
obveznosti iz pravnomočno potrjene prisilne
poravnave za ustrezno zmanjšane in odložene dolžnikove obveznosti, pod odložnim
pogojem, da bo prisilna poravnava v stečaju
nad dolžnikom Voda Juliana d.d. – v stečaju
pravnomočno potrjena.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Stečajni postopek nad dolžnikom Voda
Juliana d.d. – v stečaju, C. železarjev 8,
Jesenice, se ustavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 2. 2006
St 1/2006
Os-3471/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2006
z dne 3. 2. 2006 začelo likvidacijski postopek nad podjetjem Zofin - Kaloh in drugi,
storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Maribor, Jadranska cesta 28.
Odslej se dolžnikova firma glasi Zofin
- Kaloh in drugi, storitveno in trgovsko podjetje d.n.o. – v likvidaciji, Maribor, Jadranska cesta 28, njegova matična številka je
1861581000, šifra dejavnosti pa 74.140. Za
likvidacijsko upraviteljico je določena Alenka Gril, dipl. ekonomistka, stan. Lorbekova
19, Limbuš.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. K vlogi naj
priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 tolarjev) in največ 2.000 točk (38.000
tolarjev). Vplačati jo morajo za pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014
in za fizične osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000338529 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 5.
2006 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega sodišča, Maribor, Sodna ulica 14.
Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2006
St 120/2005
Os-3472/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bar Lobnica Ruše, Peter Šmidhofer
s.p., Falska c. 120, Ruše, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Šifra dejavnosti: 55.400, matična številka: 1947559.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2006
St 52/2005
Os-3473/06
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi postopka prisilne poravnave nad Termoplast

d.o.o., Industrijska 33, Bistrica ob Dravi,
dne 27. 2. 2006 ob 9. uri v sobi št. 220/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt finančne reorganizacije (NFR) na tukajšnjem sodišču vsak ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16.30, ter vsak petek od 9. do 12. ure v
pisarni tukajšnjega sodišča št. 226/II.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2006
St 3/2006
Os-3474/06
1. Z dnem 7. 2. 2006 se začne postopek
prisilne poravnave dolžnika MS turistično,
kmetijsko in trgovsko podjetje Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, 9242 Križevci
pri Ljutomeru, matična številka 5319862,
davčna številka 38992663.
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
tukajšnjega sodišča št. 01100-6950422028,
sklic na št. 11 42200-2340003-51100036 založi predujem za stroške postopka v višini
3,000.000 SIT, v roku 30 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi
terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. 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 42200-7110006-51100036.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne porav
nave se imenuje Martin Sreš iz Radenec,
Prisojna cesta 27.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 7. 2. 2006 nabije na oglasno
desko sodišča.
7. Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
– Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva ulica 12, Ptuj,
– Lafarge cement d.d., Trbovlje, Kolodvorska cesta 5, Trbovlje,
– Tondach Slovenija d.o.o., Boreci 49,
– Gala d.o.o. Ljutomer, Užiška ulica 16,
Ljutomer in
– Rojko Ivan – predstavnik delavcev –
MS Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 2. 2006
St 61/2004
Os-3475/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Chrysler Kia avtokleparstvo Janez
Pozvek s.p., Veščica 1/h, Murska Sobota,
matična št. 5338039, davčna št. 70365369,
se iz razloga drugega odstavka 99. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, eventualni
neporabljeni del pa se izroči Občini Murska
Sobota.
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Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 2. 2006
St 34/2004
Os-3476/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Samopostrežba ABS, Trgovina na
drobno, Hozjan Boris s.p. Čentiba 461,
9221 Lendava, davčna št. 73227668, matična št. 1595172, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, eventualni
neporabljeni del pa se izroči Občini Lendava.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 2. 2006
St 3/2006
Os-3477/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 3/2006, z dne 6. 2. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Top gradnja Potočnik in drugi gradbeništvo, trgovina in
storitve d.n.o., Obrež 129, matična številka
1834517, šifra dejavnosti 45.210, davčna
številka 85322547.
Odslej firma glasi: Top gradnja Potočnik
in drugi gradbeništvo, trgovina in storitve
d.n.o., Obrež 129 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 4.
2006, ob 11. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 2.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 2. 2006
St 48/2005
Os-3692/06
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 48/2005 sklep z dne 10. 2.
2006:
I. To sodišče je dne 2. 6. 2005 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog
za začetek likvidacijskega postopka nad
dolžnikom: Stanovanjska zadruga Hiša
z.b.o., Prešernova 8, Velenje in je dne
10. 2. 2006 ob 10. uri začelo likvidacijski
postopek nad dolžnikom: Stanovanjska zadruga Hiša z.b.o., Prešernova 8, Velenje
(matična številka: 1683039, ID št. za DDV:
SI64098095).
Odslej se firma glasi: Stanovanjska zadruga Hiša z.b.o., Prešernova 8, Velenje
(matična številka: 1683039, ID št. za DDV:
SI64098095) – v likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje: Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št. delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka likvidacijskega postopka na oglasni deski sodišča
ter vpis začetka likvidacijskega postopka v
sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove likvidacijski
masi. Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega 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
42153-7110006-00480506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. maja 2006 ob 12.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku likvidacijskega postopka se nabije na oglasno desko dne
10. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2006
St 82/2005
Os-3703/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ajla d.o.o., Kettejeva 3, Slovenska
Bistrica, šifra dejavnosti: 51.190, matična
št.: 5465648, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2006
St 83/2005
Os-3862/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Storitve Kerhe, transporttrgovina-gradbena mehanizacija Rajko
Kerhe s.p., Ruprova ulica 3, Miklavž na
Dravskem polju, ki se vodi pri tukajšnjem
sodišču pod opr. št. St 83/2005 za dne 6. 3.
2006 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2006
St 95/2005
Os-3864/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kolman Ton d.o.o., Valvasorjeva
ulica 64, Maribor, šifra dejavnosti: 45.220,
matična št.: 1763636000 se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2006
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St 184/2004
Os-3865/06
V stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Market Kaja, Roškar Davorin s.p.,
Kozjak nad Pesnico 7, Zgornja Kungota,
pod opr. št. St 184/2004, sodišče preklicuje
narok za preizkus upniških terjatev, razpisan
za dne 17. 3. 2006 ob 9.30, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2006
St. 103/2005
Os-3866/06
Likvidacijski postopek nad likvidacijskim
dolžnikom Lotrix – Selinšek in drugi d.n.o.
– v likvidaciji, Koroška c. 7, Maribor se
v skladu s 169. in 182/1. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz likvidacijskega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se likvidacijski dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2006
St 103/2005
Os-3867/06
V likvidacijskem postopku nad stečajnim dolžnikom Lotrix Selinšek in drugi,
trgovina, zastopanje in posredovanje
d.n.o., Koroška c. 7, Maribor, pod opr.
št. St 103/2005, sodišče preklicuje narok za
preizkus upniških terjatev, razpisan za dne
17. 3. 2006 ob 10. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2006
St 8/97
Os-3868/06
To sodišče razpisuje 2. narok za preizkus
upniških terjatev in narok za obravnavanje
Osnutka za glavno razdelitev stečajne mase,
v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Lesna lesna predelava d.o.o. – v
stečaju, Janževski vrh 92, Podvelka, ki
bo dne 22. 3. 2006, ob 9. uri, v sobi številka
38 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v Osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v
času uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 2. 2006

Izvršbe
In 2005/00277
Os-2757/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00277
z dne 3. 11. 2005, je bil dne 21. 11. 2005
opravljen v korist upnika Branka Zemljiča, Hraše 16, Lesce, proti dolžniku Marku Erštetu, Langusova 24, Radovljica, ki
ga zastopata odvetnika France in Metka
Goličič, zaradi izterjave 866.447 SIT s pp,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje št. 10, v 5.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Cesta Kokrškega odreda 11 v Kranju, v
izmeri 65,60 m2, na parc. št. 943/13, z.k.
vl. št. 1358, k.o. Kranj, s pripadajočimi deli,
prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem v lasti dolžnika Eršte
Marka, Langusova 24, Radovljica.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 2. 2006
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In 2005/00108
Os-1984/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Škofji Loki, opr. št. In 2005/00108
z dne 7. 12. 2005, je bil dne 13. 1. 2006
opravljen v korist upnika SPO, Podjetje za
upravljanje nepremičnin d.o.o., Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka, proti dolžniku Pehadžič Zijadu, Frankovo naselje 68, 4220 Škofja Loka, zaradi izterjave 152.083 SIT s pp,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 22, v 3. etaži
večstanovanjske hiše Frankovo naselje 68,
v Škofji Loki, k.o. Suha, v izmeri 37,80 m2, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
v lasti dolžnika Pehadžič Zijada, Frankovo
naselje 68, 4220 Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 24. 1. 2006
In 2005/00104
Os-1985/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Škofji Loki, opr. št. In 2005/00104
z dne 7. 12. 2005, je bil dne 13. 1. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2075/2005
Os-34109/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šlebir Albine, Kajuhova pot 3, Kamnik, ki jo
zastopa Družba Dalus, gradbeništvo in nepremičnine, d.o.o., Slovenska cesta 18/a,
Mengeš, za vknjižbo lastninske pravice za
stanovanje in klet št. 1, Kajuhova pot 3,
Kamnik, podvl. št. 2796/1, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2075/2005 z dne 27. 9.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 31-I/91, sklenjene dne 7. 11.
1991, med Občino Kamnik, po pooblastilu Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG Kamnik p.o., Steletova 8, kot
prodajalcem in Resnik Danijelo, Kajuhova
pot 3, Kamnik, kot kupcem, za stanovanje
v stanovanjski hiši Kajuhova pot 3, Kamnik. Stanovanje obsega sobo v izmeri
15,56 m2, sobo v izmeri 9,80 m2, kuhinjo
v izmeri 9,16 m2, kopalnico in WC v izmeri
5,15 m2, predsobo v izmeri 5,86 m2 in klet
v izmeri 7,75 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Šlebir Albine in Šlebir Antona, oba Kajuhova
pot 3, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Šlebir Albine in Šlebir Anotna, oba Kajuhova
pot 3, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 11. 2005
Dn 18809/2001
Os-22049/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Martine Miklič, Saleška 2A, Velenje, o pre-
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opravljen v korist upnika SPO, Podjetje za
upravljanje nepremičnin d.o.o., Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka, proti dolžnici Karmen Mullner, Seškova 30, 1215 Medvode,
zaradi izterjave 112.587 SIT s pp, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 25, v 4. etaži večstanovanjske hiše Frankovo naselje 45, v
Škofji Loki, k.o. Suha, v izmeri 36,80 m2, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
v lasti dolžnice Karmen Mullner, Seškova
30, 1215 Medvode.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 24. 1. 2006
In 2005/00103
Os-1987/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Škofji Loki, opr. št. In 2005/00103
z dne 7. 12. 2005, je bil dne 13. 1. 2006
opravljen v korist upnika SPO, Podjetje za
upravljanje nepremičnin d.o.o., Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka, proti dolžnici Simoni Uršič, Frankovo naselje 44, 4220 Škofja

dlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju
številka 15, v II. nadstropju, s shrambo
številka 16/15 v kleti, Reboljeva ulica 16,
Ljubljana, vpisanim v podvložek številka
2943/43, z identifikatorjem 43.E, v katastrski občini Stožice, dne 9. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 18809/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 4.
1984, sklenjene med Četkovič Vukolo in
Četkovič Jasno, oba Reboljeva 16, Ljubljana ter Knez Dušanko in Bajec Robertom,
oba Bratovševa pl. 6, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v BS-3, v izmeri 56,35 m2,
v stavbi Reboljeva 16, II. nadstropje, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 9.
1988, sklenjene med Bajec Dušanko in Bajec Robertom, oba Reboljeva 16, Ljubljana, ter Jenežič Mitjo, Kajuhova 7, Žalec,
za dvosobno stanovanje v BS-3, v izmeri
57 m2, v stavbi Reboljeva 16, II. nadstropje,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
Dn 7169/2004
Os-25569/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Studio list, d.o.o.,
Oblakova 30, Celje, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, dvosobnem stanovanju na Murnovi 6a, Ljubljana, v
izmeri 49,66 m2, z identifikatorjem 19.E, klet
v izmeri 3,22 m2, z identifikatorjem 20.E in
shrambi v izmeri 1,99 m2, z identifikatorjem
21.E, vpisani v podvložek številka 2149/15,

Loka, zaradi izterjave 134.394 SIT s pp,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 22, v 3. etaži
večstanovanjske hiše Frankovo naselje 44,
v Škofji Loki, k.o. Suha, v izmeri 28,40 m2, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
v lasti dolžnice Simone Uršič, Frankovo naselje 44, 4220 Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 24. 1. 2006
In 138/2005
Os-34843/05
Na podlagi sklepa In 138/2005 z dne
24. 8. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v
Trbovljah, je bila 1/2 stanovanja št. 3, v I. nadstropju v večstanovanjski hiši Vodenska 29,
Trbovlje, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v
lasti dolžnika Ševerdija Nikole, Vodenska 29,
Trbovlje – do 1/2, zarubljena v korist upnice
Ševerdija Martine, Partizanska 45, Trbovlje,
zaradi izterjave 7,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 11. 2005

v katastrski občini Spodnja Šiška, dne 6. 4.
2005, pod opr. št. 7169/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 394-1/64 o prodaji dvosobnega stanovanja št. 24, na levem stopnišču v tretjem nadstropju, levi
vhod, v Štefanovi ulici (zdaj Murnova ulica), stoječega na parc. št. 230/1, 230/3 in
236/1, k.o. Spodnja Šiška, sklenjene med
Občino Ljubljana Šiška – Skladom za zidanje stanovanjskih hiš kot prodajalcem
in Temeljno organizacijo združenega dela
(TOZD) Mercator-Emba, Celovška cesta
50, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2005
Dn 2326/2005
Os-34472/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Adolfa
Juterška, Linhartova cesta 15, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju številka 4, v 1. nadstropju, z identifikatorjem 71.E, Linhartova
cesta 15, Ljubljana, vpisanega v podvložek
št. 3763/71, k.o. Bežigrad, dne 29. 3. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 10. 7. 1981, sklenjene med
prodajalko Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana – Bežigrad, Kardeljeva ploščad 22 in kupcema Miletom in
Nevino Čačić, oba Ob Kvedrovi C-1, za
stanovanje št. 4, soseska BS-2/1, stanovanjski blok A-3, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2005
Dn 22061/2001
Os-38054/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marte
Babnik in Dušana Babnika, oba stanujoča
Pavšičeva 6, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z
identifikacijsko številko 06004/105, v izmeri 64 m2, s kletjo z identifikacijsko številko
06004/106, v izmeri 2,05 m2, Šišenska c. 2,
Ljubljana, vpisani v podvložek št. v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 14. 10. 2005, pod
opr. št. Dn 22061/01, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe sklenjene med Gradbenim
podjetjem Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana in Mestno občino Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, za večstanovanjski objekt Šišenska c. 2, Ljubljana, parc. št. 519/3, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2005
Dn 14455/2005
Os-1904/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Baumana, Spodnji Jakobski dol 53, Jakobski Dol, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 38, v stanovanjski stavbi
na Panonski ul. 5b v Mariboru, vpisanem
v podvložek št. 3153/38, k.o. Tezno, dne
14. 12. 2005, pod opr. št. Dn 14455/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7. 1994, o prodaji
stanovanja številka 38, v IV. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Panonska ul. 5b, stoječe na parc. št. 1912/20 in
vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
3158/38, k.o. Tezno, sklenjene med TAM
Maribor, Družba za upravljanje in financiranje podjetij d.d. Maribor, Ptujska c. 184
in TAM Stanovanja d.o.o., Gospodarjenje
s stanovanji in gostinstvo, Maribor, Ljubljanska 6, kot prodajalcem ter Karmen
Štefanic, Hoška ul. 14, Maribor in Iztokom
Šmitranom, Hoška ul. 14, Maribor, kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil vpis
lastninske pravice na ime kupcev za to
stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2006
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Dn 3502/2005
Os-1905/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Otmarja in Brede Toplak, Gosposvetska c.
19, Maribor, ki ju zastopa Flatmary, pravno
in poslovno svetovanje, Marija Topolovec
s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 1, v
stanovanjski stavbi na Gosposvetski c. 19 v
Mariboru, vpisanem v podvložek št. 1893/1,
k.o. Koroška vrata, dne 14. 12. 2005, pod
opr. št. Dn 3502/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe številka
682-234/12-4-PA z dne 8. 5. 1970, o prodaji stanovanja št. 1, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Gosposvetska
c. 19, stoječi na parc. št. del na 38/7 in
261 in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1893/1, v katastrski občini Koroška
vrata, sklenjeni med Podjetjem za visoke
gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul.
13, Maribor, ki ga zastopa glavni direktor
Breznik Valentin, dipl. ek. kot prodajalcem
ter Toplak Otmarjem in Bredo, Einspielerjeva 28, Maribor, kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2006
Dn 15292/2004
Os-1928/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Študentski servis d.o.o., Gregorčičeva ul. 23,
Maribor, ki ga zastopa direktor Marjan
Krajnc, univ. dipl. ekon., za vknjižbo lastninske pravice na poslovnem prostoru št. 16, v
stanovanjski stavbi na Gregorčičevi ul. 15 v
Mariboru, vpisanem v podvložek št. 371/35,
k.o. Maribor Grad, dne 15. 12. 2005, pod
opr. št. Dn 15292/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, ugovora o prodaji poslovnega prostora z dne 18. 7. 1988, o prodaji trgovsko
poslovnega prostora št. 16, v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Gregorčičeva
ul. 15, stoječi na parc. št. 1281 in 1380, v
katastrski občini Maribor Grad in vpisanem v
zemljiškoknjižni podvložek št. 371/35, sklenjene med RO »Generalturist«, OOUR »Turisam«, Praška 5, Zagreb, kot prodajalcem
in Peko – tovarna obutve Tržič, kot kupcem
in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice za ta poslovni prostor na
ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2006
Dn 4893/2004
Os-295/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom z dne 5. 12. 2005, uveden postopek
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zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– prodajne pogodbe št. 213/STAN z dne
13. 1. 1992, sklenjene med Tovarno glinice in aluminija Boris Kidrič, Kidričevo, kot
prodajalcem in Klaneček Miroslavom, Ul. 5.
Prekomorske 2, Ptuj, kot kupcem.
Pogodba se nanaša na prodajo nepremičnine – stanovanja št. 15/IV, v stanovanjski stavbi Ul. 5. prekomorske 2 na Ptuju,
stoječi na parceli št. 201/4, k.o. Ptuj. Pogodba je po izjavi predlagateljev postopka Slameršek Janka in Marije, Zg. Hajdina 102/a,
Hajdina, uničena oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Slameršek Janka
in Marije, Zg. Hajdina 102/a, Hajdina, za
vsakega do 1/2.
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 na Ptuju
dne 28. 12. 2005
Dn 1286/05
Os-2708/06
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
zemljiškoknjižni sodnici Alenki Kranjc, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gikom
d.o.o., Jurčičeva 22, 8210 Trebnje, ki ga zastopa direktorica Vanja Gole Reberšak, za
vknjižbo lastninske pravice na poslovnem
prostoru v izmeri 80,45 m2, v 3. etaži poslovne stavbe na naslovu Gubčeva cesta 27,
Trebnje, vpisanem v podvl. št. 1143/1, k.o.
Trebnje, izdalo sklep Dn. št. 1286/05 z dne
6. 1. 2006, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine o nakupu stanovanja na podlagi prodajne pogodbe št. 211/94-2/4, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem
in Kastelic Silvo in Francem iz Trebnjega,
Ul. Heroja Slaka 3, kot kupcema, za dvosobno stanovanje s shrambo v objektu B4,
v mansardi zazidalnega kompleksa »Pavlinov hrib« na Gubčevi cesti 27, Trebnje, na
parc. št. 369/11, k.o. Trebnje, sklenjene dne
5. 10. 1994.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
podjetja Gikom d.o.o., Jurčičeva 22, 8210
Trebnje, mat. št. 1190008.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 1. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 206/2003
Os-33202/05
Okrajno sodišče v Kočevju je v pravdni
zadevi tožeče stranke mladoletnega Kristjana Davida Kraljiča-Dedića, ki ga zastopa
mati Mateja Kraljič, oba stanujoča Mlaka 24,
Stara Cerkev, zoper toženo stranko Hasana
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Dedića, stalno bivajočega Suhača, Bosanski Novi, začasno v Italiji, zaradi plačevanja
preživnine 25.000 SIT, postavilo začasno
zastopnico tožencu, in sicer odvetnico Olgo
Tanko iz Ribnice, Škrabčev trg 54, ki bo
toženca zastopala vse do tedaj, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne bo sporočil,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 11. 200
I 00/1831
Os-1997/06
Okrajno sodišče v Kopru je na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
dolžniku Močibob Milanu, Vojkovo nabrežje 13 A, Koper, opr. št. I 00/183, v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, zaradi denarne izterjave
postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Bredo Požar, Pristaniška 8, Koper, ki dolžnika zastopa v predmetni zadevi od dne
2. 9. 2005, dokler dolžnik ali njegovi pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler Center za socialno delo Koper,
sodišču ne sporoči, da je dolžniku postavil
začasnega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2006
In 2005/00118
Os-1992/06
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Vuk Marjana, Dragonja 122,
Sečovlje, ki ga zastopa Bojan Starčič, odvetnik iz Portoroža, proti dolžnici Paussi Antoniji, Sv. Peter 89, Sečovlje, zaradi izterjave
173.190 SIT s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžnici se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. In 2005/00118 postavi
Giani Flego, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 12. 2005
In 174/2005
Os-2960/06
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic, d.d., Zavarovalna
družba Koper, Ljubljanska c. 3/a, PE Celje, Lava 7, Celje, zoper dolžnika Stanislava Mance, Ul. Janka Vrabiča 16, Velenje,
začasno Ham št. 3, Baler Str. 52, Nemčija,
zaradi izterjave 103.103 SIT s pp, na podlagi
prvega odstavka 4. točke drugega odstavka
in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s
15. členom ZIZ, s sklepom z dne 2. 2. 2006,
dolžniku Mance Stanislavu v predmetnem
izvršilnem postopku postavilo začasno zastopnico Majdo Kac, Šaleška 19/a, Velenje,
odvetnico iz Velenja. Začasna zastopnica
bo zastopala dolžnika v tem izvršilnem postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 2. 2006
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D 1368/86
Os-2017/06
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče
zapuščinski postopek po pokojnem Frančišku Bračku, sinu Friderika Bračka, rojenem
2. 10. 1909, nazadnje stan. Vodole 5, Malečnik, ki je umrl 1. 2. 1981.
V krog zakonitih dedičev spadajo tudi
potomci zapustnikovih bratov Ivana in Friderika Bračka, ki jih sodišče poziva, da se
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 2006
D 350/2005
Os-2007/06
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Žibert Alojziju,
roj. 9. 4. 1886 in umrlem dne 17. 4. 1966, iz
Republike Hrvaške, Primorska 27, Zagreb,
izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem
Žibert Alojziju, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer,
Juditi Lajkovič Mladkovič, pri Centru za socialno delo Novo mesto, Resslova 7/b, Novo
mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo pravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. 1. 2006

Oklici pogrešanih
N 3/2005
Os-2329/06
Pogrešana Marija Velikonja, se je rodila
3. 11. 1906. Med drugo svetovno vojno je
emigrirala v Francijo, tam se je poročila z
nekom iz Bovškega in prevzela njegov priimek. Pogrešana naj bi v Franciji tudi umrla.
Sorodniki z njo že več desetletij niso imeli
nobenih stikov.
V zemljiški knjigi je pri vl. št. 123, k.o.
Modrejce, vpisana njena služnostna pravica
dosmrtnega stanovanja in preživljanja.
Pogrešani je bila postavljena skrbnica za
poseben primer, Tatjana Vencelj, Prekomorskih brigad 6, Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani, naj to
sporoči sodišču v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka
razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z
določili Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 1. 2006
N 4/2005
Os-2330/06
Pogrešani Mihael Velikonja, se je rodil
26. 9. 1895. Med drugo svetovno vojno je
emigriral v Francijo, kjer naj bi tudi umrl.
Sorodniki z njim že več desetletij niso imeli
nobenih stikov.
V zemljiški knjigi je pri vl. št. 123, k.o.
Modrejce, vpisana njegova služnostna
pravica dosmrtnega stanovanja in preživljanja.

Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za poseben primer, Klavdija Stergulc, Trg
Golobarskih žrtev 31, Bovec.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem, 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
N 5/2005
Os-2331/06
Pogrešana Jožefa Velikonja, se je rodila
26. 12. 1885. Med drugo svetovno vojno
je emigrirala v Francijo, tam se je poročila
z nekim Italijanom in prevzela njegov priimek. Pogrešana naj bi v Franciji tudi umrla.
Sorodniki z njo že več desetletij niso imeli
nobenih stikov.
V zemljiški knjigi je pri vl. št. 123, k.o.
Modrejce, vpisana njena služnostna pravica
dosmrtnega stanovanja in preživljanja.
Pogrešani je bila postavljena skrbnica
za poseben primer, Tanja Kenda, Na hribih
1, Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani, naj
to sporoči sodišču v treh meseci od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka
razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z
določili Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 1. 2006
N 47/2005
Os-1972/06
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah teče
pod opr. št. N 47/2005 postopek za razglasitev pogrešane Zupančič Silve Jožefe, roj.
30. 5. 1943, nazadnje stanujoče Partizanska
29, Dol pri Hrastniku, pogrešane od leta
2000, za mrtvo.
Sodišče poziva pogrešano Zupančič Silvo Jožefo, da se oglasi, prav tako poziva
vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to
sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešano Zupančič Silvo Jožefo, razglasilo
za mrtvo.
Skrbnik za poseben primer je Janjič Milena, Prapretno 66, Hrastnik.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2005

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2006
Os-3889/06
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
23/05-ZS-UPB1) predsednik Okrožnega sodišča v Novem mestu objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim
pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, da predlagajo kandidate za 135 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Novem mestu.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri iz-
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vajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Novem mestu, Urad predsednika, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto,
v roku 30 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Novem mestu

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 220/2006
Rg-2149/06
To sodišče je na predlog družbenic za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Jolus – Krašovec, storitve in
svetovanje, k.d. Celje, Ulica V. prekomorske brigade 9a, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenic z dne 19. 1.
2006.
Premoženje družbe ostane družbenicama Krašovec Silviji in Kregelj Nevenki, obe
Ulica V. prekomorske brigade 9a, Celje, ki
prevzemata 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 24. 1. 2006
Srg 147/2006
Rg-3302/06
Družba Simbex – Rahonc in ostali, podjetje za trgovino na debelo in drobno ter
storitve d.n.o., s sedežem Stražiška ulica
18, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/10713/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obzvenosti družbe upnikom prevzameta Rahonc Boris, Hafnarjeva pot 17, Kranj in Rahonc Simona, Kranjče 6, Cerknica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 2. 2006
Srg 11764/2005
Rg-36309/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe SE-GRAD,
Muharemović & Co, Podjetje za trgovino
in storitve d.n.o., Celovška 78, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba SE-GRAD, Muharemović & Co,
Podjetje za trgovino in storitve d.n.o., Celovška 78, Ljubljana, reg. št. vl. 1/31440/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Št.

Družabnika sta Štravs Boris, Matjaževa
15, Ljubljana in Muharemović Sejad, Zavidovići, Hajderovići bb, Bosna in Hercegovina,
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 19. 12. 2005
Srg 11596/2005
Rg-37354/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Avtohiša Jagr,
d.o.o., Žabnica 47, Notranje Gorice, objavlja sklep:
Avtohiša Jagr, družba za trgovino in
vzdrževanje vozil, d.o.o., Notranje Gorice, Žabnica 47, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 11.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Gregorka Janez, Notranje
Gorice, Žabnica 47, 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 00224/2006
Rg-1955/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Herbal Ščukovt,
posredništvo in storitve, k.d., Bratovševa
ploščad 5, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Herbal Ščukovt, posredništvo
in storitve, k.d., Bratovševa ploščad 5,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/37521/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Ščukovt Katarina in Miletić Marija Marjeta, obe Maroltova ulica 14,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena 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. 11. 2006
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Srg 14896/2005
Rg-1957/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe TSM Consulting,
družba za svetovanje d.o.o., Ljubljana, v
Murglah 243, objavlja sklep:
družba TSM Consulting, družba za
svetovanje d.o.o., Ljubljana, V Murglah
243, reg. št. vl. 1/21909/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 27. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Nežič Stanko, V Murglah
243, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006
Srg 11346/2005
Rg-1969/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ovčar & Co.
posredništvo, d.n.o., Društvena ulica 5, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Ovčar & Co., posredništvo,
d.n.o., Društvena ulica 5, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/32846/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 17. 1.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ovčar Sandra, Glinškova
ploščad 10, Ljubljana in Smutkoski Dragan,
Društvena ulica 5, Ljubljana, 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 00487/2006
Rg-2479/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Pucihar
k.d., Trgovina, proizvodnja in storitve, Na
Grivi 2, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani,
objavlja sklep:
družba Pucihar k.d., Trgovina, pro
izvodnja in storitve, Na Grivi 2, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, reg. št. vl.
1/25909/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnika sta Pucihar Boštjan in Pucihar Primož, oba Na Girivi 4, Dragomer,
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 27. 1. 2006
Srg 13879/2005
Rg-3281/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe MM – Multi
Media d.o.o., Cesta 27. aprila 45, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba MM – Multi Media d.o.o., Cesta
27. aprila 45, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku z dne 22. 9. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Maček Darja, Cesta 27.
aprila 45, Ljubljana, Maček Jadran, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, Markič Zakrajšek
Irena, Kajuhova ulica 6, Ljubljana in Zakrajšek Srečko, Kajuhova ulica 8, Ljubljana,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 30. 1. 2006
Srg 13/2006
Rg-3283/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Hela d.o.o., C.
Dolomitskega odreda 20, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Hela d.o.o., C. Dolomitskega
odreda 20, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku z dne 15. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Milan Tomljanovič, Tomažičeva ulica 69, Ljubljana, 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 30. 1. 2006
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Srg 13927/2005
Rg-3288/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Papea, trgovina in proizvodnja papirne embalaže, d.o.o.,
Preglov trg 5, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Papea, trgovina in proizvodnja
papirne embalaže d.o.o., Preglov trg 5,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku z dne 28. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Bobič Janez, Preglov trg
5, Ljubljana, 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 30. 1. 2006
Srg 15038/2005
Rg-3289/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Tom-Man d.n.o.,
Rožna dolina cesta VII/35, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Tom-Man d.n.o., podjetje za
marketing, izvajalski inženiring, proizvodnjo in trgovino, Rožna dolina cesta
VII/35, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku z dne 21. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Marjetica Tomažin in Anja
Tomažin, obe Poljanski nasip 30, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na obe družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006
Srg 13853/2005
Rg-3290/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Janez Golob d.o.o., okovje za polkna, Vodenska 24,
Trbovlje, objavlja sklep:
družba Janez Golob d.o.o., okovje za
polkna, Vodenska 24, Trbovlje, preneha po
skrajšanem postopku z dne 28. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Golob Janez, Kešetovo
14a, Trbovlje, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti.
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 30. 1. 2006
Srg 3/2006
Rg-1949/06
Družba Auto Auer, trgovina in storitve d.o.o., Za gradom 13, Maribor, reg.
št. vl. 1/931/00, katere ustanovitelj je Auer
Franz, Im Hag 15, 7312 Kircheim, Nemčija,
po sklepu ustanovitelja z dne 25. 11. 2005
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Auer Franz.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 17. 1. 2006
Srg 234/2006
Rg-2636/06
Družba Midas, podjetje za finančno
poslovanje in poslovni inženiring d.o.o.,
Strossmayerjeva ulkica 32 B, 2000 Maribor, reg. št. vl. 1/4151/00, katere ustanovitelj je Rupnik Janez, Strossmayerjeva ul.
32 B, 2000 Maribor, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 23. 1. 2006 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Rupnik Janez.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 31. 1. 2006
Srg 182/2006
Rg-3300/06
Družba Kooperativa Vita, posredništvo, trgovina in storitve g.i.z., Panonska 5, 2000 Maribor, reg. št. vl. 1/10773/00,
katere ustanovitelja sta Egida, proizvodnja,
storitve in trgovina d.o.o., Panonska 5, 2000
Maribor in Pravno svetovanje in poslovne
storitve, Dragomira Zelenik s.p., Panonska
5, 2000 Maribor, po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 18. 1. 2006 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Egida proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. in Pravno
svetovanje in poslovne storitve, Dragomira
Zelenik s.p.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 6. 2. 2006
Srg 2004/00213
Rg-20535/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Janez Belcl in partner, podjetje
za storitvene dejavnosti d.n.o., Križevci
pri Ljutomeru 2, vpisana v sodni register
tukajšnjega sodišča vl. št. 1/2531/00, preneha po skrajšanem postopku ZGD po sklepu
družbenikov z dne 26. 4. 2004.
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Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Janez Belcl in Slavko Pajnhart, oba Križevci pri Ljutomeru 2, kot družbenika, prevzemata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na vsakega družbenika do 1/2.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 7. 2004
Srg 00021/2006
Rg-1961/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba S & D Rudaš, Trgovina in storitve, k.d., Pušča 38, Černelavci, vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Murski
Soboti v vl. št. 1/02563/00, matična številka
1636596, preneha po skrajšanem postopku
brez likvidacije.
Družbenici izjavita, da so poplačane vse
obveznosti družbe in da so urejena vsa razmerja z delavci družbe, pri čemer tudi izjavita, da v družbi ni zaposlen noben delavec.
Družbenici izjavita, da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe in za to obveznost odgovarjata z
vsem svojim premoženjem.
Družbenici izjavljata, da družba nima
nobenega premoženja ter tako odpade dogovor o delitvi eventualnega preostalega
premoženja.
Družbenici sta Rudaš Sandra, rojena
3. 9. 1981, stanujoča Černelavci, Pušča 38
in Rudaš Suzana, rojena 15. 4. 1962, stanujoča Černelavci, Pušča 38.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 1. 2006
Srg 29/2006
Rg-1941/06
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Lado Prpar in družbeniki
d.n.o. trgovina in storitve, Dobrnič, Svetinja
6, objavlja sklep:
družba Lado Prpar in družbenik d.n.o.,
trgovina in storitve, Dobrnič, Svetinja 6,
vpisana na reg. vl. št. 1-3587/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vladimir Prpar, Dobrnič,
Svetinja 6 in Bojana Murn, Dobrnič, Rdeči
kal 13, z ustanovitvenim kapitalom 115.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 115.000
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti
prenese na Prpar Vladimira in Bojano Murn
v razmerju z deleži na premoženju, to je
vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

Št.

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 Novem mestu
dne 16. 1. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Banka Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, preklicuje štampiljko z logotipom Banke
Celje d.d. št. 120. Ob-3466/06

Potne listine preklicujejo
Beganović
Elizabeta
Esmeralda,
Koželjeva ulica 8/a, Ljubljana, potni list, št.
P00965294. gng-214515
Beganović Marizela, Koželjeva ulica
8/a, Ljubljana, potni list, št. P00965295.
gnh-214514
Beganović Zlatko, Koželjeva ulica
8/a, Ljubljana, potni list, št. P00918099.
gnf-214516
Bezek Miha, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. P00917933. gnq-214505
Bratina Mark, Lokavec 206, Ajdovščina,
potni list, št. P00282697. gny-214572
Brojan Ana, Zoisova ulica 37, Domžale,
potni list, št. P00185742. gnf-214691
Brumat Nataša, Miren 66, Miren, potni
list, št. P00580274. gnf-214666
Buršić Marko, Krožna cesta 56, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00900576.
gnx-214548
Čebulj Miha, Ulica bratov Učakar
20, Ljubljana, potni list, št. P00482701.
gnm-214509
Dernovšek Matjaž, Kolodvorska cesta
2a, Mengeš, potni list, št. P00999909.
gng-214690
Dobravc Davorin, Šilihova ulica 2, Žalec,
potni list, št. P01155127. gnv-214675
Gala Timotej, Ulica Gradnikove brigade
9, Nova Gorica, potni list, št. P00071553.
gng-214665
Golob Peter, Log 28/e, Hrastnik, potni
list, št. P00591153. gnp-214606
Gorjup Mitja, Lambrechtova ulica 2,
Slovenske Konjice, potni list, št. P00787334.
gnt-214402
Horvath Jože, Čentiba, Fodorjeva vrsta
49, Lendava – Lendva, maloobmejno
prepustnico,
št.
AH
000200385.
gnc-214394
Hubat Peter, Dobeno 75, Mengeš, potni
list, št. P00119244. gnh-214689
Izda Igor, Istrska cesta 69/b, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00081734.
gnu-214551
Jerak Tjaša, Slamnikarska 6, Mengeš,
potni list, št. P00668236. gnk-214511
Kačičnik Polonca, Bezenškova ulica 63,
Celje, potni list, št. P00250700. gnl-214535
Kezić Danijel, Škapinova ulica 8, Celje,
potni list, št. P01015511. gno-214532
Krajnik Nina, Vreskovo 61, Trbovlje, potni
list, št. P00509204. gni-214638
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Lackovič Boštjan, Podbrezje 62, Brezje,
potni list, št. P001085713. gng-214590
Lizalović Ado, Ulica svobode 36,
Piran – Pirano, potni list, št. P00172394.
gnr-214579
Longyka Matej, Preloge 73, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. P00506676.
gnw-214649
Maljkovič Petra, Hruševska cesta
66a, Ljubljana, potni list, št. P01132358.
gnn-214608
Mavsar Nina, Loška cesta 34a, 1358
Log pri Brezovici, potni list, št. P000414572.
gnh-214639
Mićić Dragana, Kvedrova cesta 8,
Ljubljana, potni list, št. P00686645.
gns-214528
Novak Simon, Žeškova ulica 4, Kranj,
potni list, št. P00912871. gnf-214591
Pašić Semha, Cesta C. Tavčarja
1/b, Jesenice, potni list, št. P00224484.
gnf-214541
Petrovčič Marjeta, Tovarniška cesta
12/f, Logatec, potni list, št. P00255583.
gnt-214502
Sušnik Jožef, Rožna dolina, Cesta
XV/18, Ljubljana, potni list, št. P00070694.
gnd-214518
Šakanović Katarina, Planina pod Golico
5/a, Jesenice, potni list, št. P00022556.
gnz-214396
Šebjanič Ines, Cesta revolucije 4,
Jesenice, potni list, št. P00533805.
gng-214540
Tomšič Štefan Franc, Pivška ulica
1, Postojna, potni list, št. P00742141.
gnc-214569
Trivunović Milan, Cesta 1. maja 6, Hrastnik, potni list, št. P00557162. gnr-214429
Zupančič Barbara, Ulica 25. maja 5,
Litija, potni list, št. P00825567. gnl-214485
Žel Peter, Keleminova ulica 12, Maribor,
potni list, št. P01030200. gnh-214589

Osebne izkaznice preklicujejo
Arh Ivan, Spodnje Izlake 10, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
000739606.
gni-214563
Banović Marko, Stopnik 14, Vransko,
osebno
izkaznico,
št.
001159075.
gnw-214674
Belcijan Martin, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000297157.
gnc-214519
Bergant Neža, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001383664.
gne-214517
Bertoncelj Dečman Andrejka, Pot na
Labar 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000464095. gnb-214470
Brečko Danilo, Naselje heroja Maroka 24,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000936456.
gnu-214501
Bricelj Franc, Pot v dolino 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001041637.
gnx-214523
Brozina Marija, Jelšane 24, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000885798.
gnv-214600
Buršić Marko, Krožna cesta 56, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001495775. gnw-214549
Cvijić Aleksandra, Ulica XXX divizije 2,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001899231. gns-214578
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Čebulj Ana, Kokrica, Kuratova ulica 28,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000494816.
gnd-214593
Dacar Ivan, Zikova ulica 8, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001674556.
gnv-214475
Debelak Franc, Kuštanovci 80, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001421607.
gnz-214496
Debernardi Mateja, Gažon 46/a, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001189818. gnt-214552
Demšar Luka, Ribno, Savska cesta 57,
Bled, osebno izkaznico, št. 001202869.
gnh-214564
Dolanc Peter, Ojstro 4, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 000572923. gnj-214637
Dolžan Maja, Vrhovčeva cesta 5,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000702237. gnz-214546
Dretnik Jure, Tolsti vrh 51/b, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001399247.
gnh-214489
Egart Anica, Francarija 23, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001113312.
gnb-214595
Erjavec Andreja, Ložnica pri Celju 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000514026.
gnq-214530
Fajfar Peter, Puharjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000773067.
gnp-214506
Furjan Janez, Šalek 83, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001525581. gnr-214679
Gabrijel Alja, Jurčičeva cesta 16, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 000751406.
gnq-214555
Gašperšič Roman, Sv. Duh na Ostrem
Vrhu 44, Ruše, osebno izkaznico, št.
0011517177. gnc-214419
Godec Martin, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000165317.
gnj-214687
Goljevšček Damijan, Ulica Gradnikove
brigade 23, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 000537629. gnh-214664
Gostenčnik Albert, Novorogoška ulica
9, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001622920. gnv-214425
Gselman Drago, Hotinja vas, Pot na
Novec 6, Maribor, osebno izkaznico, št.
001871073. gnk-214586
Hameršak Lea, Ročica 57, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001515401.
gnw-214399
Herbaj Samanta, Predanovci 61, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001819666.
gny-214497
Horvat
Dejan,
Trnovska
vas
39/d, Trnovska vas, osebno izkaznico, št.
001727645. gnf-214466
Horvat Suzana, Čentiba, Glavna ulica
12, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001923984. gnj-214537
Hrašan Ivan, Celjska cesta 40a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001304442.
gnq-214405
Hubat Peter, Dobeno 75, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 000916309. gnj-214437
Hudolin Primož, Davča 3, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000357899.
gnc-214544
Hudorovič Sandi, Goriča vas 52,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001896935.
gnt-214652
Jan Janez, Jelovška cesta 6, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
000671040.
gne-214567
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Jančar Mojca, Zajelše 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000815350.
gny-214522
Jazbec Celar Marija, Bobovek 24,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001883996.
gne-214592
Jelenko Adrijan, Meljski dol 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001789922.
gnn-214583
Jošt Tomaž, Cesta v Celje 10, Ljubečna,
osebno
izkaznico,
št.
000824491.
gnr-214529
Juvan Miha, Zadobrovška cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001359581.
gnw-214524
Kapel Danjel, Dobrava 25, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 000161422.
gnw-214474
Kentrić Samira, Cesta 1. maja 40,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001900775.
gne-214542
Kerec Gizela, Otovci 10, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000134307.
gnw-214499
Kerec Viktor, Andrejci 67, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000247476.
gnv-214500
Kersnik Miklavc Nikolaja, Maroltova
ulica 4, Lukovica, osebno izkaznico, št.
000162210. gnn-214683
Klobasa Darko, Cerkvenjak 10, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001184724. gnr-214604
Knez Alojz, Reštanj 34, Krško, osebno
izkaznico, št. 001357444. gno-214482
Kocjančič Marija, Čevljarska ulica 33,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000449701. gns-214553
Kokelj Borut, Bevkova ulica 20,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001567695.
gnf-214566
Koprivec Dane, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000235317.
gnv-214525
Korošec Martin, Zbelovska gora 23,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001336348. gns-214603
Koser Marjan, Dvorjane 104, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000832669.
gni-214588
Kovač Jože, Palčje 14, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001447818. gnp-214431
Kovačević Vojislav, Rožna dolina 8,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001544332.
gnp-214556
Kovačič Debeljak Zdenka, Grablovičeva
ulica 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001059237. gnu-214526
Kovic Tatjana, Ulica Andreja Gabrščka
94, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 001248056. gni-214663
Kroflič Ferleš Martina, Ulica Karla Vovka
3, Štore, osebno izkaznico, št. 001245060.
gnp-214531
Krušič Milan, Frankovičeva ulica 7,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000959996.
gnm-214634
Kukaj Jeton, Vevška cesta 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001846760.
gnn-214508
Kupec Mojca, Harje 20, Laško, osebno
izkaznico, št. 000923827. gnd-214668
Lah Dean, Kidričeva cesta 17, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001873616.
gni-214538
Mačkovšek Irma, Cesta III/16, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001121748.
gnb-214545

Mačkovšek Roman, Cesta III/16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001115355.
gnq-214680
Mandić Božo, Gorjansko 72, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000289773.
gno-214607
Markič Marjan, Britof 189, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001106642. gnz-214596
Marolt Kaja, Cankarjeva ulica 46,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001529792.
gnd-214568
Masten Miha, Gabrnik 62a, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št.
001194791.
gnl-214635
Miklavžina Rok, Šalek 93, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001534245.
gns-214678
Mislej Andrejka, Poreče 22, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000114260.
gnx-214573
Mlakar Vita, Pod goro 5, Krško, osebno
izkaznico, št. 000910340. gnn-214483
Mozetič Milena, Kromberk, Damver
12, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001116425. gnd-214493
Naveršnik Slavko, Hmelina 11/a, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001731308.
gnu-214476
Nemeček Denis, Cesta talcev 10,
Rače, osebno izkaznico, št. 001327898.
gnk-214536
Novak Tanja, Hranjigovci 17, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001617611.
gnt-214577
Omić Ale, Prešernova cesta 21,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001882043.
gnm-214684
Osenar Julij, Podgorska cesta 30,
Sodražica, osebno izkaznico, št. 000641591.
gnu-214651
Petrič Tilen, Cesta Dolomitskega odreda
137a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000381216. gnh-214414
Pirš Branka, Vrhole pri Slov. Konjicah
13, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
001375406. gnk-214486
Pivk Stanislava, Pavšičeva ulica 7,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000522955.
gns-214503
Planinšek Iztok, Novačanova ulica 4,
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001431122.
gnn-214533
Plešec Nina, Kalanova ulica 23ž,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001830767.
gnt-214527
Podvratnik Uroš, Dragomerška cesta 23,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001234373.
gnv-214400
Pogačnik Jože, Ulica bratov Učakar 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000014886.
gno-214507
Pongrac Tomaž, Gasilska ulica 3,
Muta, osebno izkaznico, št. 001208841.
gny-214422
Prijanovič Franc, Mali Nerajec 9,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001022480.
gnm-214484
Pritržnik Romana, Šaleška cesta 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000425209.
gnh-214389
Prosenik Janez, Jesenice 30, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000542472. gns-214653
Pukl Klemen, Lipce 21, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 001925245. gnb-214395
Pungeršek Anton, Cesta 1. maja 69,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001944052.
gny-214597
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Radinović Dejan, Novo naselje 11,
Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001284749. gnd-214418
Rakar
Martina,
Šentlovrenc
52,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001169994.
gnr-214479
Rednak Milan, Podlog v Savinjski dolini
29, Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001102728. gnx-214673
Ristić Marija, Planina 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001750827. gnd-214643
Roglšek Ivan, Prešernova ulica 50,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001735926. gnf-214491
Rojc Zdenka, Zgornje Hlapje 43, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 001464711.
gnb-214645
Salkanović Jasmen, Plač 14, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001767471.
gnz-214646
Selan Juš, Ob drobtinki 8, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 1431520.
gne-214617
Sladič Jože, Log 18, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 000793211. gns-214382
Slokar Ana Marija, Lokavec 155,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001410622. gnb-214570
Stopar Marjana, Pod gonjami 54,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000450952.
gni-214488
Ščurek Tomaž, Plešivo 44, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001375709.
gne-214492
Šilc Petra, Slatnik 17, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 000030280. gnn-214433
Šipek Bojan, Lokavci 29, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 000233248.
gnf-214641
Šlibar Mitja, Begunje 12, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001594699. gng-214565
Šmid Boris, Kurirska pot 1a, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001618283.
gnx-214648
Štefanič Bogomir, Turjaško naselje 6,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001470343.
gnj-214412
Tekavec Zdravko, Hudi Vrh 19, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 001949687.
gnz-214421
Tešar Jožef, Prešernova cesta 43,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001754482.
gnr-214554
Tijan Franjo, Ulica Staneta Severja 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000249277.
gnj-214587
Tkalec Maja, Rudarska ulica 11/c,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000808332. gnd-214393
Toni Milan, Polje 8, Izola – Isola, osebno
izkaznico, št. 000995982. gnx-214473
Trampuž Miha, Gornji trg 35, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001770008.
gnb-214520
Trontelj Branko, Gorica 21, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000191689.
gnl-214685
Trpin Marta Ana, Podbrdo 56/a,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001635969.
gnt-214602
Trpin Stanislav, Podbrdo 56/a, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001635974.
gnu-214601
Trstenjak
Branko,
Mihalovci
29,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000370605.
gnu-214576
Uhan Aleš, Florijanska cesta 9,
Mokronog, osebno izkaznico, št. 000777909.
gnp-214756

Št.

Velam Ana, Zadrečka cesta 19,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 001772162.
gnd-214543
Vidović Nenad, Trg 9, Renče, osebno
izkaznico, št. 000381732. gns-214403
Vogrinec Ana, Spodnji Kamenščak 67,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000541802.
gnc-214494
Voh Branimir, Viška cesta 48/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001939835.
gnz-214521
Vrbnjak Sara, Nova ulica 44, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001495461. m-146
Vrbovšek
Andreja,
Rakovlje
42,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 001463206.
gnu-214676
Vršič Aleš, Ribniška pot 9, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001151855. gnk-214636
Vuga Laura, Mehletova ulica 4,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000829275.
gnk-214686
Žiber Suzana, Pod anteno 22, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001510016.
gnq-214580
Žlebir Janez, Dolenjska cesta 184,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001933500.
gnl-214510
Žlebnik Mojca, Kersnikova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001427519.
gnl-214585
Žohar Franc, Dolnji Slaveči 27, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000394449.
gnb-214495
Žumer Klavdija, Meljski dol 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001175382.
gnm-214584

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abe Marija, Mengeška cesta 73,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002103667, reg. št. 9803, izdala UE
Domžale. gnd-214693
Andoljšek Tomaž, Jurjevica 5, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4122, izdala UE Ribnica. gnq-214430
Bašić Sanela, Triglavska 28, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1908376, reg. št. 29790. gnb-214349
Belcijan Martin, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001595649, reg. št. 31457, izdala UE
Ljubljana. gne-214367
Bertoncelj Dečman Andrejka, Pot na
Labar 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2028783, reg. št. 101187,
izdala UE Ljubljana. gnz-214471
Bezek Miha, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001526757, reg. št. 243578, izdala UE
Ljubljana. gnx-214698
Blažič Matija, Krožna cesta 27, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 56892, izdala UE Koper. gnt-214352
Bolje Zdenka, Tomažičeva ulica 15, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI000015867, reg. št. 3185, izdala UE Izola.
gnu-214426
Bratina Tanja, Lokavec 206, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1746044, reg. št. 18118, izdala UE
Ajdovščina. gnw-214574
Cizej Stojan, Orla vas 13, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1756970, izdala UE Žalec. gnk-214436
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Čamernik Žiga, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002168527, reg. št. 30292, izdala UE
domžale. gne-214692
Dajčman Drago, Jiršovci 67, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S171565, izdala UE Ptuj. gns-214453
Dečman Alenka, Pot na Labar 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1719331, reg. št. 258034, izdala UE
Ljubljana. gny-214472
Doknić Vesna, Šamrtinska cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2137013, reg. št. 274112, izdala UE
Ljubljana. gnn-214383
Došen Vesna, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1613484, reg. št. 184879, izdala UE
Ljubljana. gns-214378
Dragič Duško, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3015885, reg. št. 278938, izdala UE
Ljubljana. gnp-214381
Družanović Mehmed, Velika Kladuša,
-, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001351360, reg. št. 229318, izdala UE
Ljubljana. gnz-214696
Dubajić Goran, Kosmačeva ulica 23,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 60067, reg. št. 14492, izdala
UE Piran. gno-214582
Đokić Lidija, Maistrova ulica 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1415202, reg. št. 15662, izdala UE Brežice.
gnq-214605
Frelih Renato, Rupa 52, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S002060145, reg. št. 23330, izdala UE
Kranj. gnp-214656
Gabrijelčič Martin, Grajska cesta 50,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1241396, izdala UE Nova Gorica.
gnf-214391
Glušič Gregor, Bazoviška ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2140686, reg. št. 209814, izdala UE
Ljubljana. gne-214392
Goljevšček Damijan, Gradnikove brigade
23, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S396699, reg. št. 17021, izdala
UE Nova Gorica. gnq-214455
Golob Urška, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1920383, reg. št. 264842, izdala UE
Ljubljana. gnt-214377
Grosek Aljaž, Začret 28/a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1479677, reg. št. 42717, izdala UE Celje.
gnl-214410
Grošelj Sandra, Lipce 30, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1624763, izdala UE Jesenice. gnx-214598
Gunjač Kristina, Vanganelska c. 71/f,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 67748, izdala UE Koper.
gnw-214624
Hameršak Lea, Ročica 57, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1784395, izdala UE Pesnica.
gny-214397
Hiti Mitja, Jamova cesta 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1617426, reg. št. 196939, izdala UE
Ljubljana. gnu-214376
Hodžić Edita, Okrogarjeva kolonija 23,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S003015631, izdala UE Zagorje
ob Savi. gne-214642
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Hojnik Anton, Zadobrova 66, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2217864, reg. št. 6623, izdala UE Celje.
gnk-214411
Horvat Arpad, Brezovi dol 40, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1522617, izdala UE Grosuplje. gnn-214558
Horvat Danijela, Cankarjeva ulica 2,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1802353, reg. št. 27154, izdala
UE Domžale. gnr-214629
Hudovernik Petra, Nova vas 8e,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1641300, reg. št. 39279,
izdala UE Kranj. gnp-214456
Hukanović Nefad, Vanča vas 67e,
Tišina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001146171, izdala UE Murska Sobota.
gnb-214420
Jakljič Samo, Rumanja vas 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
824278, reg. št. 157, izdala UE Novo mesto.
gnp-214481
Jamnik Nuša, Grič, Cesta IV/1, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9059,
izdala UE Ribnica. gno-214432
Jančar Mojca, Zajelše 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2027849, reg. št. 143618, izdala UE
Ljubljana. gnl-214385
Jernejšek Ema, Gubčeva ul. 15, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 30190, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-214390
Jukić Danica, Zoletova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001593971, reg. št. 151920, izdala UE
Ljubljana. gny-214697
Jurak Aleksandra, Rimska cesta 1,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1100973, reg. št. 10638, izdala UE
Trebnje. gnx-214477
Jususpahić Samir, Ribiška ulica 8, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI66038, reg. št. 10049, izdala UE Izola.
gns-214428
Kadivec Jože, Gubčeva ulica 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002228923, reg. št. 61077, izdala UE
Kranj. gno-214657
Kanduč Manja, Ulica Sallaumines 4/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 960958, izdala UE Trbovlje. gng-214490
Knez Alojz, Reštanj 34, Senovo, vozniško
dovoljenje, kat. A B BE GH, reg. št. 10012,
izdala UE Krško. gne-214417
Knez Marko, Smlednik 78, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001454575, reg. št. 230016, izdala UE
Ljubljana. gns-214703
Kokelj Borut, Bevkova 20, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1045825, reg. št. 6186. gnv-214350
Kolbl Marijana, Vučja vas 52, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S1675071, reg. št. 1798, izdala
UE Ljutomer. gny-214672
Kolšek Tanja, Gorenje 4, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001682453, izdala UE Velenje.
gno-214682
Kosmina Peter, Kraljeva ulica 4, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1393956, izdala UE Koper. gnu-214351
Kragelj
Miroslav,
Šempas
169a,
Šempas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S278969, reg. št. 2386, izdala UE Nova
Gorica. gnw-214449
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Krevel Živan, Luče 6, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 21223532, izdala
UE Grosuplje. gnj-214562
Kurnik Nina, Pod Gonjami 66, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001178983, reg. št. 17039, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnb-214670
Lanišek Cvetko, Grintovšek 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S330087, reg. št. 2296, izdala UE Kamnik.
gnp-214406
Lavrič Jolanda, Ulica Proletraskih brigad
18, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 0004637, reg. št. 399, izdala UE
Izola. gnt-214427
Les Karmen, Vrtna ulica 16, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1461839, reg. št. 17727, izdala UE Krško.
gnz-214746
Lesjak Brigita, Orehovec 12, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S780091, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnc-214644
Marčac Grahek Tatjana, Kališka ulica 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH – vozi
z očali, št. S000806074, reg. št. 43958,
izdala UE Kranj. gnn-214658
Marn Peter, Plevančeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1994627, reg. št. 97382, izdala UE
Ljubljana. gnq-214380
Marolt Kaja, Cankarjeva 46, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1893420,
reg. št. 29643. gnu-214451
Marolt Matjaž, Omahnova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1792209, reg. št. 175146, izdala UE
Ljubljana. gnv-214375
Mesojednik Miha, Šujica 75, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001763306, reg. št. 184473, izdala UE
Ljubljana. gnw-214424
Mikša Pera, Strunjan 78, Strunjan
– Strugnano (sezonska p.), vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI61237, reg. št.
6882, izdala UE Piran. gnp-214581
Milković Milena, Saveljska cesta 63,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 412232, reg. št. 20627, izdala UE
Ljubljana. gni-214388
Mirt Marko, Paradiž 2, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1321548, reg.
št. 8933, izdala UE Tržič. gny-214747
Mišmaš Sabina, Hladilniška pot 1/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1593053, reg. št. 256064, izdala UE
Ljubljana. gnj-214387
Mlinarič Katja, Bunčani 15, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
581563, reg. št. 9399, izdala UE Ljutomer.
gnr-214379
Mohorič Janez, Kropa 124, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S868717,
reg. št. 20101. gnt-214452
Murgelj Sonja, Št. Jurij 82, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2123612,
izdala UE Grosuplje. gnm-214559
Nagy Ivan, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137382, reg. št. 215823, izdala UE
Ljubljana. gnm-214384
Novak Antonija, Šentvid pri Stični 93,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2022995, izdala UE Grosuplje.
gnk-214561
Ocvirk Jasna Klara, Nazorjeva ulica 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002120969, reg. št. 44143, izdala UE
Kranj. gnl-214660

Orehovac Rok, Cesta XIV divizije 31,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339066, reg. št. 46259, izdala UE Celje.
gni-214413
Pavlović Slavica, Vanganelska 53, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000069865. gnr-214454
Pečjak Bojan, Plešivica 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 752409, izdala UE Novo mesto.
gnr-214504
Pečnik Davor, Dalmatinova 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22215, izdala UE Krško. gnf-214416
Pilar Gašper, Belharjeva cesta 15,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001641920, reg. št.
50835, izdala UE Kranj. gnm-214659
Pilepič Rian, Ulica Oktobrske revolucije
18a, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
H, št. SI38506, reg. št. 9888, izdala UE
Izola. gnc-214669
Pirc Dragica, Sadinja vas pri Dvoru 24,
Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000649338, reg. št. 509, izdala UE Novo
mesto. gnm-214409
Podgoršek Blaž, Vinska Gora 46a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S002017257, izdala UE Velenje. gnp-214681
Podvratnik Uroš, Dragomerška cesta 23,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2118558, reg. št. 10125,
izdala UE Vrhnika. gny-214547
Požar Bojan, Parmova ulica 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191217, reg. št. 216033, izdala UE
Ljubljana. gnk-214386
Prevc Nina, Ulica bratov Učakar 132,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1776109, reg. št. 259205, izdala UE
Ljubljana. gnb-214695
Primc Andrej, Brod 31, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000825800, izdala UE Novo mesto.
gnr-214654
Prvulović Marica, Zvodno 61, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1561857, reg. št. 32159, izdala UE Celje.
gng-214415
Pukl Klemen, Lipce 21, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1642766, izdala UE Jesenice. gnw-214599
Rakar Martina, Šentvid pri Stični 158,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1478616, reg. št. 12962, izdala
UE Trebnje. gno-214557
Rataj Miha, Ob Žici 1, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001867698,
reg. št. 194610, izdala UE Ljubljana.
gnc-214694
Rot Jordan David, Stresova ul.
12, Kobarid, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 834606, izdala UE Tolmin.
gnm-214434
Sirk Peter, Gačnik 73, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001121893, izdala UE Pesnica.
gny-214647
Stopar Marjana, Pod Gonjami 54,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001906489, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnz-214671
Strah Bojan, Kamni potok 13, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1100782, reg. št. 8039, izdala UE Trebnje.
gns-214478
Šmid Boris, Kurirska pot 1a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001788306,
izdala UE Jesenice. gnv-214650
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Šošter Polonca, Prežihova 56, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S905750, reg. št. 43426, izdala UE Celje.
gnq-214755
Špindler Metka, Sv. DUh 244, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1686866, reg. št. 27657, izdala UE Škofja
Loka. gnn-214408
Šterbal Davorin, Gorišnica 3a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1665857,
izdala UE Ptuj. gnr-214404
Šulenko Matej, Rogozniška cesta 50,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH, št.
S001453878, reg. št. 235890, izdala UE
Ljubljana. gnw-214699
Tajnšek Viktor, Ul. Rista Savina 10,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1830427, izdala UE Žalec. gno-214632
Tiselj Anton, Brvace 19, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2023141, reg. št. 29903, izdala UE
Grosuplje. gnl-214560
Tišler Vesna, Počenik 37/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1891879, izdala UE Pesnica.
gnx-214398
Tomšič Ladislav, Zidanškova ulica 10,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1689428, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnq-214705
Trampuž Miha, Gornji trg 35, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001710087, reg. št. 53052, izdala UE
Ljubljana. gnt-214702
Velič Aladin, Papirniški trg 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001565337, reg. št. 247872, izdala UE
Ljubljana. gnv-214700
Vezijak Boris, Planina 73, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001960883, reg.
št. 58826, izdala UE Kranj. gnk-214661
Voh Branimir, Viška cesta 49b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000378547, reg. št. 13957, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnu-214701
Vovk Martin, Izletniška ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1917517, reg. št. 264352, izdala UE
Ljubljana. gne-214467
Vrbovšek
Andreja,
Rakovlje
42,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001131075, izdala UE Žalec. gnz-214371
Zendeloski Alija, Merče 25, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1311842,
izdala UE Sežana. gns-214353
Žnidaršič Brigita, Cesta oktobrskih žrtev
49a, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S000628464, izdala UE Novo
mesto. gnq-214655
Žontar Milan, Šutna 54, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F G H,
št. S001603722, reg. št. 11549, izdala UE
Kranj. gnj-214662
Žorž Bojan, Slap 13, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št.
S 2055702, reg. št. 9926, izdala UE
Ajdovščina. gnv-214575

Št.

Čazševič Sejad, Frankovo naselje
54, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
659388, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-214358
Derganc Anton, Dolenje Kamence
60, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
1021195. gnx-214623
Dim Stanislav, Zabrdje 6/a, Mirna,
zavarovalno polico, št. 001816589, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-214627
Dobaj Ivan, Lucijin breg 20/c, Kamnica,
zavarovalno polico, št. 00101814907, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-130
Dolinšek Gregor, Maistrova ul. 32, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101857106, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-214612
Drobnič Jožica, Žalna 79, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 40 385238, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnm-214363
Erman Jože, Krmelj 60, Krmelj,
zavarovalno polico, št. 101700672, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnd-214618
Gorše Boris, Kočevje 5a, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 00101790805, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-214360
Kirn Milan, Brezova pot 2, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 0287584, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne-214442
Klančar Antonija, Šmarjeta 48, Šmarješke
Toplice, zavarovalno polico, št. 041048957,
izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto.
gnv-214625
Kovač Jakob, Mlaka 37, Stara Cerkev,
zavarovalno polico, št. 177310, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-214443
Kozoderc Renata, Pleterje 14, Cirkovce,
zavarovalno polico, št. AK 00001267401,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnu-214626
Lovšin Kristina, Puhova ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 394205,
izdala zavarovalnica Tilia. gni-214688
MAGISTRAT INTERNATIONAL d.d.,
Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 280060, izdala zavarovalnica
Tilia. gnx-214423
Mervar Franc, Jablan 8, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 293410, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gno-214357
Milanovič Milan, Savska cesta 2, Kranj,
zavarovalno polico, št. 362562, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-214445
Stanković Elvis, Pot 27. julija 3, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 361274, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv-214750
Šterk Pavel, Kovača vas 6, Stari trg ob
Kolpi, zavarovalno polico, št. 388352, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz-214446
Vnuk Danilo, Grčarjeva 48, Maribor,
zavarovalno polico, št. 327941, izdala
zavarovalnica Tilia. m-142
Zavrl Pavle, Župančičeva ulica 27, Dob,
zavarovalno polico, št. 308472, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnl-214610

Spričevala preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Bobaš Tomo, Črmošnjice 30, Semič,
zavarovalno polico, št. 928179, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-214440
Bogatin Matjaž, Sp. Velka 67/a, Zgornja
Velka, zavarovalno polico, št. 00101830454,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-150

Arhar Simona, Podlubnik 161, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1993. gns-214628
Benedik Marta, Slavka Gruma 16,
Novo mesto, diplomo SŠTUZ Novo mesto,
izdana leta 1988, na ime Špringar Marta.
gnc-214619
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Črešnar Ljubica, Radna vas 37a, Zreče,
spričevalo 4. letnika Tehničner srednje
šole v Celju – gradbena smer, izdano leta
1980, izdano na ime Blaževič Ljubica.
gnj-214362
Demšar Edo, Prbomajska ulica 14, Žiri,
diplomo in spričevalo 1. in 2. letnika Šole za
strojništvo Škofja Loka, izdano leta 1989 in
1990. gnw-214749
Djekanović Marica, Gradnikova 15,
Nova Gorica, spričevalo 1.,2. in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 1979, 1980 in 1981.
gnq-214480
Dovečar Miran, Ptujska cesta 21/a,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Zavoda za sred. izobrazbo
v prometu v Mariboru, izdano leta 1999.
m-154
Drevenšak Silvo, Gerečja vas 14,
Hajdina, maturitetno spričevalo Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 1982.
m-131
Đedović Husnija, Kikači, 75 265
TOJŠIĆI, BIH, diplomo Srednje tehniške
šole Koper za poklic voznik, izdana leta
1988. gnf-214370
Furlan Mitja, Šišenska cesta 2, Ljubljana,
indeks, št. GRV 00154, izdala ZARIS
Ljubljana. gni-214438
Globokar Tea, Krožna pot 34, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2001. gnm-214609
Hutinski Marta, Gradišča 118, Cirkulane,
spričevalo o končani OŠ Cirkulane, izdano
leta 1982, izdano na ime Kolar Marta.
gng-214615
Ivančič Sonja, Lovrenc 14, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo od 1 do 3. letnika
Gostinske šole v Mariboiru – smer kuhar,
izdano leta 1982, 1983 in 1991. m-123
Jericijo Marijan, Podsabotin 76, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske in ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 2001. gnc-214444
Kablar Branislav, Rozmanova ulica 24/h,
Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole v Postojni – oblikovalec kovin.
gnz-214571
Konig Bojan, Ljubljanska ul. 88/a,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 1987, 1988 in 1989. m-153
Kosec Aleš, Radomerščak 54, Ljutomer,
spričevalo 5. letnika Živilske šole v Mariboru
– živilski tehnik, izdano leta 2003. m-145
Kosec Tanja, Lokve 49, Črnomelj,
spričevalo 7. razreda OŠ Milke Šobar
Nataše Črnomelj, št. delovodnika 9/05,
izdano leta 2005. gnh-214464
Kotar Simona, Velika Loka 82, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne obutvene in gumarske šole, izdano
leta 1990, izdano na ime Mustar Simona.
gno-214757
Kralj Urban, Malečnik 154, Malečnik,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole
v Mariboru, izdano leta 2003. m-133
Krivošič Darja, Peričeva ulica 7, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdana leta 1989. gns-214753
Logar Jakob, Cesta na kmetijsko šolo
17, Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1995. m-134
Marko Ivan, Sp. Slemen 77, Selnica ob
Dravi, maturitetno spričevalo Prometne šole
v Mariboru, izdano leta 2005. m-143
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Markovič Danijel, Zagajski vrh 29, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole v Mariboru – mesar, izdano
leta 1997. m-138
Midžan Đevad, Kašeljska cesta 31,
Ljubljana, diplomo Srednje grdabene šole v
Ljubljani. gnk-214611
Mikolič Miran, Gračišče 3/a, Gračišče,
spričevalo 4. letnika Srednje kovinarske in
prometne šole Koper. gnh-214614
Mlinarič Mateja, Sp. Ivanjci 10, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 2005.
m-126
Novak Borut, Poljane 45, Mirna Peč,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
kmetijske šole v Novem mestu, izdano leta
1996, 1997 in 1998. gnp-214706
Petrovič Dejan, Kraigherjeva 29, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole. gny-214447
Poljanšek Andraž, Dražgoška ulica 5,
Žiri, obvestilo o uspehu 5. letnika Srednje
biotehnične šole v Kranju, izdano leta 2004.
gno-214707
Poljanšek Renata, Cesta napostajo 73,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika
Srednje šole za računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1990, izdano na ime Uhan
Renata. gnl-214460
Rozin Špela, Radehova 7, Lenart v
Slov.goricah, izkaz OŠ Lenart, izdano leta
2001. m-156
Sebahedin Mustafa, Metelkova 7,
Maribor, spričevalo OŠ France Prešeren,
izdano leta 1992. m-141
Sitar Danijel, Markovičeva 11, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Franc Rozman
Stane Maribor, izdano leta 1966. m-157
Škvarić Darja, Markovičeva 13, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2003. m-155
Šumak Nataša, Postružnikova 10,
Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, izdano
leta 1982. gny-214622
Toter Danica, Polančičeva ul. 10,
Maribor, diplomo Univerze Edvarda Kardelja
v Ljubljani – Višja šola za socialne delavce,
izdana leta 1983. m-139
Vodušek Renata, Hajnsko 5, Pristava
pri Mestinju, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gnx-214373
Zoran Marija, Tomčeva ulica 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne tekstilne šole v Kranju – pletilec,
izdano leta 1974, izdano na ime Levar
Marija. gnv-214550
Zorec Sonja, Soča 108, Tolmin,
maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 1973. gnh-214539
Zupan Milan, Jelovo 30, Radeče,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
v Maribor – poklic mesar, izdano leta 1990.
m-152
Žižek Sašo, Spodnje Dobrenje 7, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 2005. m-151

Ostale listine preklicujejo
Ahmetaj Urim, Adamičeva cesta 41/a,
Grosuplje, delovno knjižico. gnc-214594
Alandžak Rajko, IX. korpusa 15, Izola
– Isola, delovno knjižico. gnr-214354
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AVTOPREVOZ TOLMIN d.d., Poljubinj 89
f, Tolmin, izvod licence, št. GE00193/00343
za vozilo reg. št. GO 62-87C. gng-214465
Basarić Zoran, Bistriška ulica 3, Preserje,
delovno knjižico. gnf-214616
Belej Hinko, Bobovo 22, Šmarje pri
Jelšah, delovno knjižico, št. 11017/1975.
gnn-214458
Biderman Saša, Cesta v Debro 12,
Laško, študentsko izkaznico, št. 01000146,
Pedagoška fakulteta. gnd-214368
Božič Tanja, Antoličičeva 16, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93521753, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-147
Breznikar Mitja, Obrežje 23, Zidani Most,
delovno knjižico. gnn-214633
Cajnko Stanislav, Groharjeva 17, Maribor,
delovno knjižico, št. 5284. m-125
Cvetkovska Daniela, Steletova cesta 13,
Kamnik, delovno knjižico. gnq-214630
Čebron Lipovec Nanča, Kvedrova 5,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 31230064, izdala Fakulteta za farmacijo
v Ljubljani. gni-214513
Čižič Ivan, Dragučova 34, Pernica,
delovno knjigo, št. 51183. m-127
Čurin Damir, Hotiza, Kamenska ulica 21,
Lendava – Lendva, delovno knjižico, ser. št.
A 575235, izdala UE Lendava. gny-214372
Deželak Jure, Zg. Boč 57, Selnica ob
Dravi, vozno karto, št. 4610, izdal Certus
Maribor. m-124
Fesel Bojan, Tomanova 6, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 6419. m-149
Fideršek Jože, Portorožka 9, Brusnice,
delovno knjižico. gnx-214448
Fijavž Emilijan d.o.o. – Avtoprevoz,
Bukovlje 15, Stranice, hrvško dovolilnico za
3. državo, št. 0001824. gnj-214462
Fijavž Emilijan s.p., Avtoprevoz, Bukovlje
15, Stranice, hrvaško dovolilnico za 3.
državo, št. 0001059. gni-214463
Funduk Mirja, Breg 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20940070, Pravna
fakulteta. gnf-214366
Gobec Anita, Plat 23, Rogaška Slatina,
študentsko izkaznico, št. 4031133, Fakulteta
za upravo. gnr-214754
Gradič Mojca, Lackova 74, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 18040992, izdala
FF v Ljubljani. gnm-214534
INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria,
izvod licence za vozilo KP D7-517.
gnm-214459
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
preklicuje naslednje neveljavne enotne
žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev:
Franc Breznik, IZS E-9302, Josip Ivanišević, IZS E-9229, Andrej Kaloh, IZS E-9304,
Matej Lavriša, IZS E-9316, Alojz Lenart,
IZS E-9231, Janez Muzga, IZS E-9328,
Darko Pekič, IZS E-9322, Mojca Piskar,
IZS E-9298, Zlatko Pongračič, IZS E-9308,
Dragotin Razbornik, IZS E-9325, Branko Ribič, IZS E-9167, Milan Richter, IZS
E-9297, Todor Ružić, IZS E-9179, Milan
Saksida, IZS E-9311, Franc Sevšek, IZS
E-9306, Alojz Škrjanec, IZS E-9177, Benjamin Udir, IZS E-9288, Leopold Zupan, IZS
E-9182, Danijel Žitnik, IZS E-9176, Anton
Aškerc, IZS G-9197, Zvonimir Borštnar, IZS
G-9219, Mihaela Božiček, IZS G-9290, Janez Cvetek, IZS G-9306, Boža Česnik, IZS
G-9199, Marjan Franc Danev, IZS G-9188,

Bojan Drevenšek, IZS G-9335, Bojan
Drobnič, IZS G-9221, Srečko Forštnerič,
IZS G-9220, Janez Gričar, IZS G-9203,
Janez Horvat, IZS G-9185, Boris Hrvatin,
IZS G-9289, Jožef Jeretina, IZS G-9223,
Andrej Jurca, IZS G-9326, Rudi Lovšin,
IZS G-9331, Breda Pangršič, IZS G-9283,
Jože Repinc, IZS G-9307, Vojko – Jože
Smrdelj, IZS G-9198, Miroslava Stopar, IZS
G-9344, Ivan Šepetavc, IZS G-9377, Irena
Trebovc, IZS G-9343, Anton Urbanija, IZS
G-9382, Anton Žbontar, IZS G-9190, Andrej Eržek, IZS S-9068, Boris Fürst, IZS
S-9077, Mojmir Kolar, IZS G-9325, Marjan
Debevec, IZS E-9225, Dragan Osjak, IZS
E-9222, Miroslav Pustovrh, IZS G-9423,
Marko Kristan, IZS E-9223, Jože Strniša,
inž. gradb., IZS G-1690, Anton Popit, univ.
dipl. inž. str., IZS S-0825, Miloslav Vinčić,
inž. el., IZS E-0649, Matjaž Mandelj, univ.
dipl. inž. grad., G-0371, Jože Zidarič, univ.
dipl. inž. el., IZS E-0386, Janez Balantič,
var. inž., IZS TV0387. Ob-3854/06
Jeglič Monika, Češnjice v Tuhinju
1/a, Laze v Tuhinju, študentsko izkaznico,
št. 18041169, izdala FF v Ljubljani.
gne-214717
Jevšnik Marko, Elektrarniška c. 17,
Brestanica, delovno knjižico, reg. št. 22753,
izdala UE Krško. gno-214457
Joebstl d.o.o., Letališka 12, Ljubljana,
dovolilnico, št. 306096 za Romunijo
– 3 države-EURO1, z oznako 642/14.
gnw-214374
Jurgele
Špela,
Gradnikova
11a,
Radovljica, delovno knjižico. gnp-214356
Juričinec Maja, Gosposvetska c. 53,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 61186815,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
m-137
Karišik Indira, Trg svobode 10, Tržič,
delovno knjižico. gnq-214355
Kastelic Stanko, Velike Pece 22, Šentvid
pri Stični, potrdilo o opravljenem varnem
delu s traktorjem, izdala Agroživilska šola
leta 2003. gnt-214752
Keranović Mijhad, Polnska c. 6, Orehova
vas, vozno karto, št. 01070 na relaciji
Slivnica – Maribor. m-129
Kmetec Danijel, Borova vas 4, Maribor,
delovno knjižico, št. 11048, izdana leta
1997. m-132
Kolar Polona, Spodnja Polskava
253, Pragersko, študentsko izkaznico,
št. 32030102, izdala NTF v Ljubljani.
gnk-214711
Kovačič Ines, Kal 105, Pivka, vozno karto,
št. 0501838, izdal Avrigo d.d. gnh-214439
Krištof Alojzija, Sajenica 7, Mirna,
delovno knjižico. gnz-214621
Krnel Klemen, Smrje 3, Prem, vozno
karto, št. 2870. gnf-214441
Krničnik Robert, Kukava 16, Ptuj, delovno
knjižico, št. 59682. m-144
Kumar Dimitrij, Cesta na Lenivec 8,
Sežana, vpisni list za čoln, št. 2796/83-04.
gnb-214620
Kunej Mateja, Kvedrova 36, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-214487
LB Leasing Koper d.o.o., Ferrarska 10/II,
Koper – Capodistria, vpisni list za čoln, št.
26251-855/2004. gnk-214461
Lesjak Tine, Bovše 9a, Vojnik, študentsko
izkaznico, št. 63030315, Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnx-214748
Lovrenčič Beti, Staneta Severja 5,
Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta
1989. m-148
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Magdič Jožef, Ložič 22, Hotiza, Lendava –
Lendva, študentsko izkaznico, št. 41904125,
Medicinska fakulteta. gnu-214751
Martič Janez, Deteljica 4, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 64990299, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnc-214469
Mulec Tomislav s.p., Otok 3, Cerknica,
izvod nacionalne licence, št. 3350, izdan pri
OZS za vozilo SANOS S7, reg, oznaka LJ
K5-47J. gnp-214631
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, 1000 Ljubljana, Tivolska 42, preklicuje uradne izkaznice: 1. Marko Pevec – izkaznica izdana
dne 12. 2. 2002 na Ministrstvu za pravo
sodje pod zaporedno številko 075, 2. Borut
Primc – izkaznica izdana dne 12. 2. 2002
na Ministrstvu za pravosodje pod zaporedno številko 394, 3. Sandi Urbič – izkaznica
izdana dne 15. 8. 2004 na Ministrstvu za
pravosodje pod zaporedno številko 491.
Ob-3467/06
Nose Jožef, Vrhpolje pri Kamniku 86,
Kamnik, delovno knjižico. gnl-214435
Nuhanović Fatime, Ig 442, Ig, potrdilo o
opravljenem izpitu za pomožno natakarico,
izdala Gostinska šola v Ljubljani, izdano leta
1987. gnx-214498
Pincolič Božič Janja, Gorjanska
cesta 7/a, Kostanjevica na Krki, delovno
knjižico, reg. št. 21677, izdala UE Krško.
gnv-214450
Pirnat Ivan, Pintarjeva 42, Zagorje
ob Savi, fond polico, št. 50500003180
in 50500003183. izdala zavarovalnica
Slovenica d.d Ljubljana. gnk-214361
Purg Marko, Preša 27/bb, Majšperk,
vozno karto, št. 7576 na relaciji Majšperk
– Ptuj. m-136
Sagadin Blažka, Stari log 29, Pragersko,
vozno karto, št. 218 na relaciji Leskovec
– Slovenska Bistrica. m-140
Stanković Staš, Šmarješka cesta 44,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
23040139, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnu-214401
Studen Nedeljko, Izletniška ulica 9, Bled,
delovno knjižico. gnt-214677
Škulj Špela, Gradišče 6, Stari trg pri
Ložu, vozno karto, št. 00104. gny-214722
Šolaja Peter, Ljubljanska 6, Kočevje,
licenco, št. 5944, izdana pri OZS dne 29. 1.
2003 z veljavnostjo do 22. 1. 2008, serijska
številka O0004606. gno-214407
Špehar Boris, Radohova vas 10,
Šentvid pri Stični, študentsko izkaznico, št.
64050402, FE. gnc-214369
Vajgel Mojca, Sv. Anton, Hrib 20, Pobegi,
delovno knjižico. gni-214613
Velikonja Anja, Obrtna 30, Izola – Isola,
delovne knjižice št. 547468 in reg. št. 4040.
gnq-214359

Št.

Vidojević Dalibor, Knezova ulica 6,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 3. letnik
Srednje poklicne, strokovne šole Bežigrad,
izdano leta 2005. gng-214365
Vigec Danica, Lackove čete 60, Rače,
delovno knjigo, št. 12606 – dvojnik. m-128
Vovk Martin, Izletniška ulica 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23040162,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnd-214468
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Vučenović Vladimir, Grajzerjeva 13,
Ljubljana-Polje,
študentsko
izkaznico,
št.
41040258,
Medicinska
fakulteta.
gne-214667
Zupančič Barbara, Ulica 25. maja 5,
Litija, študentsko izkaznico, št. 11040365,
Visoka šola za zdravstvo. gnh-214364
Žerjav Natalija, Polički vrh 26/a, Jarenina,
vozno karto, št. 446, izdal Certus Maribor.
m-135
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NOVA IZDAJA

REFORMA DRUŽINSKEGA PRAVA
Predlog novih predpisov s komentarjem
Avtorji:

Redaktor:

Z ALOŽBA

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

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

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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