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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 22/06
Ob-4494/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Črnomelj, kontaktna
oseba: Tatjana Špehar, Ul. 21. oktobra 19c,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-56-270,
faks 07/30-56-282, elektronska pošta: tatjana.spehar@ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga za obdobje treh let po
sklopih.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: sukcesivna dobava prehrambenega blaga za
obdobje treh let po sklopih v okvirni vrednosti 170,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 10. 4. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06-jr-b.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2006.
Dom starejših občanov Črnomelj

Gradnje
Ob-4861/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna
občina Celje, kontaktna oseba: Branko Gabrijan, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: prostor@celje.si, internetni naslov: www.celje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: obnova lokalne ceste 032010
(Ostrožno-Lopata) od gasilskega doma
Ostrožno do podvoza pod AC – I. etapa.
II.2) Kraj izvedbe: Celje.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: obnova lokalne ceste 032010 (Ostrožno-Lopata) od
gasilskega doma Ostrožno do podvoza
pod AC – I. etapa.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 230,000.000 SIT in 250,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: 4. 8. 2006, gradnje: 2. 10. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34404-018/2005.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2006.
Mestna občina Celje
Št. 110-1/06
Ob-4880/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@ddc.si, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Rade Zeljkovič, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 1 SV Slovenija, ulica Talcev 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-32-18,
faks faks 02/234-32-25, elektronska pošta:
Rade.Zeljkovic@ddc.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: AC Lenart–Beltinci, pododsek
Sp. Senarska–Cogetinci od KM 15+000 do
KM 24+490.
II.2) Kraj izvedbe: Sp. Senarska–Cogetinci.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: na podlagi
projekta faze IP so pri izgradnji AC Lenart–Beltinci, pododsek Sp. Senarska–
Cogetinci od KM 15+000 do KM 24+490
zajeta naslednja dela: odsek AC LenartBeltinci, pododsek Sp. Senarska–Cogetinci trasa AC od KM 15+000 do KM
24+490 z vsemi priključki, komunalnimi
vodi, premostitveni objekti, deviacijami, vodnogospodarskimi ureditvami hi-
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dromelioracijami, rampami, opremo AC,
protihrupno zaščito in tunelom Cankova
z galerijo.
II.6) Predvideni datum: začetka postopka: 1. 4. 2006.
II.7) Datum zaključka: november 2008.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
dela se bodo financirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije, finančnega kredita /obveznice in finančnega kredita EIB VII.
II.9) Drugi podatki: predvideni rok izgradnje je september 2006–november 2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000008.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-4888/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 1 SV Slovenija, Nadzorstvo
Slivnica, Slivniška 1a, 2312 Slivnica, Slovenija, tel. 02/605-99-61 ali 02/605-99-71,
faks 02/605-99-61., elektronska pošta: Anton.Ferlinc@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AC Slivnica–Pesnica, pododsek AC Zrkovska cesta–Pesnica; gradnja trase AC od km 11+616 do km 13+500
z opornimi zidovi in komunalno -energetsko
infrastrukturo ter objekti (pokriti vkop Malečnik, viadukti od I do V in predor Vodole).
II.2) Kraj izvedbe: Zrkovska cesta–Pesnica
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje:
I. AC Slivnica–Pesnica: pododsek AC
Zrkovska cesta–Pesnica od km 10+847
do km 17+150,
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1. avtocesta: od km 11+616 do km
13+500,
2. oporni zidovi – 4 kom,
3. tuje storitve,
2. premostitveni objekti
1.pokriti vkop Malečnik,
2. viadukti -5 kom,
3. prepusti – 2 kom,
4. predor Vodole,
3. vodnogospodarske ureditve.
II.6) Predvideni datum: začetek postopka: 1. 3. 2006; gradnje: 1. 10. 2006.
II.7) Datum zaključka: 2009 oziroma
2011.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
dela se bodo financirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije; izdaja obveznic in najem finančnih posojil.
II.9) Drugi podatki: predvideni pričetek
gradnje: oktober 2006; predvideni zaključek
gradnje: leta 2009 oziroma do 2011.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 502.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000002.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Št. 01-301/13-05

Ob-4847/06

Obvestilo
Na podlagi odločitve Državne revizijske
komisije vas obveščamo, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila Nakup defibrilatorjev (Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26815/05) nadaljuje s postopkom in:
– spreminja vsebino razpisne dokumentacije v delu strokovnih zahtev za sklope
od 1-4, ki se nanašajo na zahtevane vrste
virov energije. Navedene spremembe razpisne dokumentacije bo naročnik posredoval
brezplačno vsem prevzemnikom razpisne
dokumentacije;
– določa nov datum odpiranja ponudb,
ter s tem posledično tudi:
– nov rok veljavnosti ponudb in
– nov rok veljavnosti nepreklicne, brezpogojne bančne garancije na prvi poziv za
resnost ponudbe.
1. Rok oddaje ponudb: torek, 21. marec
2006 do 10. ure na naslov: Klinični center
Ljubljana – tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje.
2. Čas, datum in kraj odpiranja ponudb:
torek, 21. marec 2006 ob 12. uri v predavalnici 1 glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
3. Zahtevani rok veljavnosti ponudb:
18. 7. 2006.
4. Zahtevani rok veljavnosti nepreklicne,
brezpogojne bančne garancije na prvi poziv
za resnost ponudbe: 19. 7. 2006.
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Opozorilo: za vsa dokazila o izpolnjevanju
pogojev zahtevana v točkah od 1–8 obrazca
01, katerih veljavnost je vezana na rok odpiranja ponudb – se veljavnost teh dokumentov
veže na novi rok odpiranja ponudb.
Klinični center Ljubljana
Št. 252-4/05-25

Ob-4682/06

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Na podlagi in v skladu s četrtim odstavkom 25. členom Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00,102/00 in 02/04) naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za JN
“RTG aparat za periferno žilno in koronarno
diagnostiko” (Objava v Ur. l. RS, št.: 1-2 z
dne 6. 1. 2006, Ob-37192/05).
Rok za predložitev ponudbe: naročnik
mora ponudbo prejeti do 10. 3. 2006 do 12.
ure v tajništvo uprave: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ul. padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Čas, način in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo javno in se začne 10. 3.
2006 ob 12.15 na lokaciji naročnika: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca Nova
Gorica”, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici v prostorih sejne sobe
upravne službe.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Ob-4677/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za izbiro dobaviteljev za sukcesivno dobavo medicinskih pripomočkov, enteralne prehrane in
farmacevtskih snovi, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 9/06 z dne 27. 1. 2006, Ob-1131/06
se spremenI točka III.2.1 objave tako, da se
pravilno glasi:
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: Na javni razpis po odprtem postopku
za sukcesivno dobavo blaga se lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba, samostojni podjetniki), ki svoji ponudbi predloži dokazila o
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri ima
sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma obrtno
dovoljenje za samostojne podjetnike;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti (dovoljenje upravne
enote ali obrtno dovoljenje, portdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov oziroma o vpisu dobaviteljev
vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov
– promet na debelo, odvisno od prijave);
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – ponudnik priloži pisno izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo
kot izjavo pod prisego;
4. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen

– izpis iz kazenske evidence, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje;
5. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni
dokumentaciji – pisna izjava;
6. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež – ponudnik
predloži potrdilo Davčnega urada (DURS)
in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji
– pisna izjava;
7. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
8. da je finančno in poslovno sposoben:
ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih
šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i blokiran/i – ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali
potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/e
(potrdilo za vse odprte transakcijske račune), ki je/so izdan/i največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – pisna izjava;
10. podpisana in žigosana priloga B/1;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše izjavo;
12. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 3531-23/2003-193

Ob-4933/06

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Dobava in montaža pohištvene in splošne opreme, medicinske splošne opreme, vizualnih
komunikacij ter specialne medicinske opreme in aparatov za ORL in cervikofacialno kirurški oddelek in oddelek za očesne bolezni
Splošne bolnišnice Maribor«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 108 z dne 2. 12. 2005,
pod Ob-33678/05 in popravljenem s popravkom, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
11 z dne 3. 2. 2006, pod Ob-1943/06, se
spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2),
in sicer v naslednjem:
– IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Spremeni se datum v 27. 2. 2006, do
12. ure.
– IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje:
Spremeni se datum v 27. 2. 2006 in število dni v 90.
– IV.3.7.2) Datum, čas in kraj:
Spremeni se datum v 27. 2. 2006, ob
13. uri, velika sejna dvorana, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Ob-5157/06
Popravek
V javnem naročilu za dobavo pisarniškega materiala po treh sklopih za potrebe
Ministrstva za gospodarstvo, objavljenem v
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Uradnem listu RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-718/06, se popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 3. 2006
ob 13. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana, velika sejna soba II. nadstropje.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-4679/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka (-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(e) točka(-e): v roke: Breda Kosec, tel.
00386/1/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks 00386/1/478-18-78, internetni naslov
naročnika: http://www.mju.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka (-e): v roke: tajništvo
službe za javna naročila Ministrstva za javno upravo, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
je mogoče dobiti pri: RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka (-e): v roke:
tajništvo službe za javna naročila, Sekretariat MJU, 6. nadstropje, tel. 01/478-18-83,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: RS, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka (-e): v roke:
glavna pisarna – vložišče, tel. 01/478-18-83,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja (-e) dejavnosti: Ministrstvo ali kateri koli
drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno
z njihovimi regionalnimi lokalnimi oddelki;
javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške
in arhivske opreme za potrebe Upravne
enote Brežice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago; nakup.
Glavni kraj dobave: Brežice.
Šifra NUTS: E038.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske
opreme za potrebe upravne enote Brežice,
1300-1400 m2, ki vključujejo pisarniške prostore in ostale spremljajoče prostore; šifra
430-355/2005, zap. št. JN.: 02/06 VV.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.12.10.00-5, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-4, 36.12.12-50-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isto kot
II.1.5).
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila; začetek maja
2006; zaključek junija 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe je 4,000.000 SIT z veljavnostjo do
vključno 120 dni od dneva odpiranja ponudb;
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
3. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: naročnik bo potrjeni znesek
nakazal na transakcijski račun izvajalca 30.
dan od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
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:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno:
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): fotokopija potrdila o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen:
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem,
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi, v kateri državi ima sedež:
Dokazilo: fotokopija potrdila izpiska iz
sodne ali druge enakovredne evidence, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi dr-
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žave, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji:
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini,
mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane
tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ekonomsko-finančni pogoji:
– ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
od izdaje revizorskega poročila. Revizorsko
poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (opomba: pogoj je
obvezen le za tiste ponudnike, katerih skupna ponudbena cena po ponudbi presega
50,000.000 SIT);
– ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
Dokazilo: BON1/P, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izkazati najmanj tri kvalitetno in pravočasno opravljene dobave in
montaže v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila, v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe, v znesku nad 10,000.000
SIT brez vključenega DDV:
Dokazilo: seznam opravljenih dobav in
montaž v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila, z zneskom, datumom in
nazivom končnega naročnika), vključno z
dokazilom v obliki potrdila-izjave, izdanega
s strani končnega naročnika (izpolnjenim,
žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti;
– ponudnik mora za dobavljeno opremo nuditi naslednje garancijske roke: za
arhivske regale na tirnicah 60-mesečni garancijski rok; za ostalo opremo 24-mesečni
garancijski rok:
Dokazilo: potrjena izjava ponudnika;
– ponudnik mora izkazati, da vgrajena
iverica ustreza razredu E1 in da je vsa oprema izdelana iz takega materiala, ki ustreza
čim višjim požarno varstvenim standardom
in ne vsebuje škodljivih nevarnih snovi, ki bi
se sproščale po prostoru:
Dokazilo: potrjena izjava ponudnika;
– ponudnik mora izkazati, da delovni stoli
zagotavljajo za direktorske stole dodatno

Stran

1304 /

Št.

19-20 / 24. 2. 2006

ergonomsko udobje, ostali pisarniški stoli
pa osnovno ergonomsko obliko:
Dokazilo: potrjena izjava ponudnika.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo (prosimo, označite ustrezno(-a) okence(-a)): najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-355/2005, evid
št. JN.: 02/06 VV.
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: 3. 4. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na št računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2006.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 9. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2006 ob 9.30; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Sekretariat, 6 nadstropje,
sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
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.3) Dodatne informacije: pisna vprašanja na naslov naročnika s pripisom: pojasnila_javni razpis: dobava in montaža pisarniške
in arhivske opreme v Upravni enoti Brežice,
430-355/2005, zap. št JN.: 02/06 VV.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Dunajska 54, 1001 Ljubljana, PP
704, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/, faks 01/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za javno upravo, Služba za javna naročila,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 01/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si/,
faks 01/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4696/06
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 komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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: 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 004/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža diesel električnega
agregata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OC Pohorje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.10.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece 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 31. 5. 2006, v vrednosti 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 004/2006.
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 004/2006.
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 004/2006.
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 004/2006.
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. ekonomska cena,
2. reference proizvajalca DEA,
3. reference ponudnika DEA.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 27. 2. 2006 do
21. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 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 004/2006-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
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 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 10. 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: 17. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-4697/06
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 komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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 084/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
decentraliziran sistem za upravljanje in
distribucijo zvokovnih datotek različnih
formatov med obstoječim sistemom za
arhiviranje zvokovnih posnetkov in radijskimi produkcijskimi sistemi RTVS.
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:
30.24.15.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 5. 2006, v vrednosti 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 084/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 084/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 084/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 084/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 27. 2. 2006 do
22. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 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 084/2005-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2006 do 8.
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 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2006
ob 12. uri; RC RTV Koper, Ulica OF 15,
6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-4704/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Janez
Marinko, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-20, faks
01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Laura Kom-
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parič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 591/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež družbe in avtocestne baze naročnika v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
3019.27.0.0–8; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 2112.56.9.1–5, 3012.51.0.0–2,
3019.23.0.0–4.
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 1: pisarniški material in drugo
potrošno blago;
– sklop 2: papir, papir za tiskalnike in
fotokopirne stroje;
– sklop 3: kartuše, tonerji, trakovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo v višini 1,440.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

19-20 / 24. 2. 2006 /

Stran

1305

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 591/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 3. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000–0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-4727/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/882-34-00, faks
02/882-34-11, elektronska pošta: suzana.dolar@sb-sg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
anestezijski aparat.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: anestezijski aparat – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menica »brez protesta«:
– za resnost ponudbe v višini 1.000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
4 enakih mesečnih obrokih, plačilo 1. obroka 60 dni po uspešno končani montaži in
primopredaji opreme. Podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek, 1.,
2. in 3. točke. Pod 2. točko mora ponudnik
predložiti potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ter četrti
odstavek, 1., 2. in 3. točke.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1:
42.a člen, prvi odstavek, 1. točka; BON-1/P;
za tuje ponudnike pa izvlečki iz revidiranih
letnih bilanc.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42.a člen, drugi
odstavek, 2. točka a) in g).
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu št. 02/882-34-11, s pripisom
točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali
tudi elektronsko (e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 3. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 13. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-4750/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.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: 007/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup FM oddajnikov za oddajanje radijskih programov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.21.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
FM oddajnikov za oddajanje radijskih programov 4 kosi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 007/2006.
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 007/2006.
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 007/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena – 70 točk,
2. digitalni vhod – 15 točk,
3. garancija – 5 točk,
4. višina – 5 točk,
5. izkoristek oddajnika – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-007/2006E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 007/2006-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
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 21. 6.2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 11. uri; sejna soba Službe za komercialne zadeve in javna naročila RTV Slovenija,
Čufarjeva ul., 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: 17. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-4863/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: JR-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
laboratorijski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: laboratorijski potrošni material.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: potrošni material za vakuumski odvzem krvi.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: laboratorijski testi.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: originalni Coulterjevi hematološki reagenti.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: kemikalije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: steklovina.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: originalni reagenti in material za Beckmanov analizator glukoze.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: originalna Shandonova
barvila.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: umetna smola za prekrivanje preparatov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: originalni reagent za analizator glukoze Hemocue.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 5. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost: 87,000.000 SIT (brez DDV).
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2006, konec 30. 4.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba, ne glede na število sklopov
za katere kandidira, presega 10,000.000 SIT
brez DDV, mora ponudnik predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– izjava o dobavnem času,
– izjava o plačilnih sposobnostih,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava o pridobitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– katalogi, prospekti,
– izjava o referencah in kakovosti opravljenih del,
vse kot izhaja 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:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803101.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 do 10.
ure, Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava
II. nad., vložišče (soba št. 1), Metelkova 9,
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 11. uri, Zdravstveni dom Ljubljana –
Uprava II.nad., sejna soba (soba št. 26),
Metelkova 9, 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.
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VI.4) Dodatne informacije:
– trajanja javnega naročila ali rok za zaključek: od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2007 oziroma do zaključka skupnega javnega razpisa
pri Ministrstvu za zdravje;
– naročnik bo naročilo oddal po sklopih.
Ponudnik mora ponuditi vse razpisane izdelke v posameznem sklopu. Izjema velja za
3. sklop, kjer lahko ponudnik ponudi le en
zahtevan test pod posamezno zaporedno
številko ali več testov pod večimi zaporednimi številkami. Naročnik bo naročilo za
ta sklop oddal po posameznih zaporednih
številkah..
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-4864/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KOP
Zagorje ob Savi,d.o.o., kontaktna oseba:
Bogdan Lilija, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-77-00,
faks 03/566-77-14, elektronska pošta: lilija@kop-zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno vozilo s teleskopsko platformo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagorje ob Savi, Cesta
zmage 57.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
(10% od ocenjene vrednosti).
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% fiksne odpogodbene vrednosti z DDV).
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku (10% fiksne pogodbene
vrednosti z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: brez
avansa.
Rok plačila najmanj 30 dni po zaključku
posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Registracija za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
Ponudnik ni v kazenskem postopku v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen.
Poravnani davki in prispevki.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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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,
– rok dobave,
– rok plačila,
– garancijski rok za teleskopsko platformo,
– garancijski rok za šasijo.
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: 27. 3. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom razpisne dokumentacije na TRR št.:
26338-0012342595, Banka Zasavje,d.d.
Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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. 6. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 3. 2006
ob 12. uri, Zagorje ob Savi, Cesta zmage
57.
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: 17. 2. 2006.
KOP Zagorje ob Savi,d.o.o.
Št. 430-41/2006
Ob-4867/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. ++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva
4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel. ++386/1/472-40-54, e-pošta:
jr@mnz.si, faks ++386/1/472-57-91.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo hrane za potrebe službenih psov Policije, št.
430-41/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Stran

1308 /

Št.

19-20 / 24. 2. 2006

(b) Blago;
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava hrane za potrebe službenih psov
Policije, in sicer briketirana hrana, obarjene piščančje klobase in dodatki k prehrani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.70.00.00 -5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: briketirana hrana tipa »Energy«
1) Kratek opis: dobava hrane za potrebe
službenih psov Policije, in sicer briketirana
hrana tipa »Energy«. Podrobnejši opis blaga
je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.70.00.00 -5.
3) Količina ali obseg: 41.400 kg.
Navedena količina je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin v skladu s prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, največ
do višine 20%.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
16,300.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2: briketirana hrana tipa »Sensitive«
1) Kratek opis: dobava hrane za potrebe
službenih psov Policije, in sicer briketirana hrana tipa »Sensitive«. Podrobnejši opis
blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.70.00.00 -5.
3) Količina ali obseg: 41.400 kg.
Navedena količina je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin v skladu s prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, največ
do višine 20%.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
15,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3: obarjene piščančje klobase.
1) Kratek opis: dobava hrane za potrebe
službenih psov Policije, in sicer obarjene
piščančje klobase.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.70.00.00 -5.
3) Količina ali obseg: 3.300 kg.
Navedena količina je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin v skladu s prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, največ
do višine 20%.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,900.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4: dodatek k prehrani »Goveja
kita«
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1) Kratek opis: dobava hrane za potrebe službenih psov Policije, in sicer dodatek
k prehrani »Goveja kita«. Podrobnejši opis
blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.70.00.00 -5.
3) Količina ali obseg: 17.960 kos.
Navedena količina je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin v skladu s prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, največ
do višine 20%.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
9,400.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5: dodatek k prehrani »Posušeni dimljeni goltanci«.
1) Kratek opis: dobava hrane za potrebe
službenih psov Policije, in sicer dodatek k
prehrani »Posušeni dimljeni goltanci«. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.70.00.00 -5.
3) Količina ali obseg: 1.725 kg.
Navedena količina je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin v skladu s prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, največ
do višine 20%.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,300.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6: dodatek k prehrani »Dimljena
svinjska ušesa«.
1) Kratek opis: dobava hrane za potrebe službenih psov Policije, in sicer dodatek
k prehrani »Dimljena svinjska ušesa«. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.70.00.00 -5.
3) Količina ali obseg: 1.725 kg.
Navedena količina je predvidena za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin v skladu s prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, največ
do višine 20%.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,300.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
11.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javni razpis je razdeljen na sklope, ki so
navedeni v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega razpisa, v
celoti ali po posameznih sklopih.
Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov
iz posameznega sklopa. Ostale zahteve so
podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Predmetni javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 48,200.000 SIT.

II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena 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:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo in
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in potrdilo, da je poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom,
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– pisno dokazilo o upoštevanju pravil
HACCP (analiza nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk v procesu proizvodnje hrane) za
briketirano hrano,
– deklaracijo proizvajalca za vse ponujene artikle in
– izjavo o naknadnem posredovanju laboratorijske analize hrane.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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: 430- 41/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 10. 4. 2006 do
15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43004106, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
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Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do 15.
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: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
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.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, telefone: ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks: ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Št.

Št. 430-69/2006
Ob-4892/06
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,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: 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,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, 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: isto kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 40/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup zastav: zunanje zastave, zastave
za na vozila, zastave za notranje prostore, namizne zastave s podstavkom.
Podrobnejša specifikacija razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave 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: nakup
zastav: zunanje zastave 1000 kosov, zastave za notranje prostore 800 kosov, zastave
za na vozila 400 kosov in namizne zastave
s podstavkom 800 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe
maj 2005.
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
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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
– 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,
2. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
3. da ima podpisano in žigosano izjavo,
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
4. da ima podpisano in žigosano izjavo o
veljavnosti ponudbe in roku plačila,
5. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
6. da ima priložene tehnične podatke in
vzorce, kjer se zahtevajo in iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika,
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 85 točk,
2. rok dobave – 15 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-69/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 4. 2006; vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z naved-
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bo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 40/2006-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 elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 10. 4. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do eventuelne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat 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: 17. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-4893/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, kontaktna oseba: Olga Rapič, Titova 24a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/300-46-66, faks
02/300-46-77, elektronska pošta: tajnistvo.dd-mblj@guest.arnes.si, internetni naslov: www.d-lizjan.mb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Sklop A:
1. skupina: meso in mesni izdelki (okvirna vrednost: 29,500.000 SIT);
2. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost: 8,500.000 SIT);
3. skupina: kruh in pekovski izdelki
(okvirna vrednost: 7,500.000 SIT);
4. skupina: moka, mlevski izdelki in testenine (okvirna vrednost: 4,000.000 SIT);
5. skupina: ribe in zamrzjena živila (okvirna vrednost: 8,000.000 SIT);
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6. skupina: sokovi, čaji in sirupi (okvirna
vrednost: 4,000.000 SIT);
7. skupina: konzervirana živila in majoneze (okvirna vrednost: 5,500.000 SIT);
8. skupina: živila – ostalo prehranbeno
blago (okvirna vrednost: 11,500.000 SIT).
Skupaj: 78,500.000 SIT.
Sklop B:
– sukcesivna dobava 110.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja (okvirna vrednost: 15,000.000 SIT).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Titova 24a, 2000 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2006 in/ali konec
31. 4. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v primeru, da skupna ponudbena cena presega 30,000.000 SIT predložiti
originalno bančno garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90%,
2. plačilni rok – 10%.
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 23. 3. 2006.
Cena: 12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 12.000 SIT (DDV je vključen) virmansko ali s položnico na transakcijski račun
naročnika, št. 01100-6030631459 pri UJP
Slovenska Bistrica – s pripisom: »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 3. 2006 do
13.30.
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 1. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3. 2006
ob 14. uri; Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Titova 24a, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Dijaški dom Lizike Jančar Maribor

Ob-5124/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kapitalska družba, d.d., kontaktna oseba:
mag. Zoran Perše, Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
faks 01/47-46-747, elektronska pošta:
jnvv.infosredstva@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalska-druzba.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: KAD/JNVV-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, konfiguracija, namestitev, implementacija in integracija informacijskih
sredstev, namenjenih za opremo delovnih mest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: osebni »namizni« računalniki ter delovne postaje posebnega namena.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: monitorji in TV zasloni.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: vmesniki do uporabnika.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: prenosni računalniki in
vsa oprema, ki se vanje vgrajuje.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: dlančniki in pripadajoča
oprema.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: zunanje oziroma prenosljive pomnilniške enote.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: samostojne naprave in
sistemi za avtentikacijo in avtorizacijo.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: vmesniki za priključitev osebnega informacijskega sredstva na
omrežje.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: konferenčni in multimedijski sistemi.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: tiskalniki in telefaksi.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: optični čitalniki, digitalni
fotoaparati, digitalne kamere in ostale naprave za optično zaznavanje.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: multifunkcijske naprave.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: projektorji in ostala projekcijska oprema.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: ostala informacijska sredstva.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 28,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet naročila in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Pri
naročilu je dovoljena skupna ponudba več
pogodbenih partnerjev ter ponudba s podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti predmeta
naročila, ki ne sme biti starejše od 60 dni od
datuma oddaje ponudbe – izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– vezi s principalom (seznam statusov,
ki opisujejo vez ponudnika s principalom;
veljavna servisna pogodba s principalom
oziroma pogodba med ponudnikom in gospodarskim subjektom; izjavo principala v
zvezi z dostopom do principalove tehnične
podpore in baze znanj; izjava principala ali
proizvajalca za nemoteno odpravo napak v
garancijskem roku). Če ponudnik nima sklenjene neposredne pogodbe s principalom ali
proizvajalcem, mora za vse navedene izjave
izkazati verigo izjav preko drugih oseb (distributerji, posredniki ipd.) skupaj z veljavnimi
pogodbami;
– usposobljenost in izkušnje kadrov (dokazila o usposobljenosti kadrov).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
KAD/JNVV-1/2006-6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 3. 2006 do
9. 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: predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb se morajo naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2006
ob 10. uri; sedež naročnika, II. etaža, konferenčna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Kapitalska družba, d.d.

Gradnje
Ob-4878/06
Preklic
Javni razpis za izbiro izvajalca Centralne
čistilne naprave Kočevje, ki je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 84/06, Ob-24712/05, in spremenjen z objavami v Ur. l. RS, št. 106/05,
6/06 in 13/06, se prekliče.
Občina Kočevje
Št. 430-7/2006

Ob-4909/06

Popravek
V javnem razpisu za naročilo gradenj po
odprtem postopku, katerih naročnik je Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska
47, Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006, Ob-3840/06,
se popravi II.3) točka, ki pravilno glasi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 22. 3. 2006, konec
31. 12. 2006.
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Ob-4504/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prizidava učilnic, knjižnice in zbornice
ter rekonstrukcija upravnih prostorov v
osnovni šoli Mojstrana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mojstrana, Ulica Alojza
Rabiča 7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudbena dela bodo obsegala:
– menjavo strešne kritine na obstoječem
objektu ca. 800 m2;
– prizidava treh učilnic, vel. prizidka ca.
3,0 x 24,2 m (P+N);
– prizidek upravnih prostorov – knjižnica
in zbornica, vel. prizidka ca. 8,0 x 7,2 m
(P+N);
– delna obnova obstoječih prostorov: sanacija fasadnih sten, menjava oken in vrat,
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menjava podov v učilnicah ca. 1450 m2, menjava svetil, obnova vodovodne instalacije v
sanitarijah, menjava radiatorjev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: z gradnjo prizidka za knjižnico in
zbornico bo možno pričeti takoj po podpisu pogodbe, ostala dela pa bo potrebno
opraviti v času poletnih počitnic, ki se pričnejo 23. 6. 2006. Rok dokončanja vseh del,
vključno z nepredvidenimi in dodatnimi deli,
je 21. 8. 2006. Tehnični pregled objekta bo
22. 8. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 21. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija oziroma garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v znesku 7,000.000
SIT, ki bo veljala do 31. 5. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih začasnih in končne situacije, rok plačila 60. dan od datuma prejema
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti – obrtno dovoljenje;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
– da proti ponudniku ni začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke določene z zakonom;
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON – 1/P oziroma BON – 1/SP za
leto 2004 iz katerega bo razvidno, da je
imel ponudnik v tem obdobju višino čistih
prihodkov od prodaje enako ali večje od
600,000.000 SIT;
– potrdilo poslovne banke, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun, o solventnosti oziroma plačilni sposobnosti za obdobje od vključno september 2005 do vključno
januar 2006, iz katerega bo razvidno, da ni
imel blokiranega računa 5 ali več dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika., da je v zadnjih
petih letih opravil kot glavni izvajalec ali podizvajalec vsaj pet projektov, ki so po naravi
in sestavi enakovredni razpisanemu naročilu, vrednost izvedenih del pa je morala biti
vsaj 200,000.000 SIT;
– ustrezna izobrazba kadrov;
– izjavo, da bo ponudnik izvedel vsa dela
do 21. 8. 2006;
– izjavo, da bo nudil garancijsko dobo
za strešno kritino 15 let, za vsa ostala dela
pa 5 let.
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 29. 3. 2006.
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Cena: 14.400 SIT vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Kranjska Gora št.
01253-0100007684 s pripisom »razpisna
dokumentacija«. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti podatke
ponudnika, ki so potrebni za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 29. 3. 2006
ob 10.15; sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1b.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2006.
Občina Kranjska Gora
Ob-4879/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Nevenka Drobnič, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-46, faks
01/893-82-30, elektronska pošta: nevenka.drobnic@siol.net, internetni naslov:
www.kocevje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Mojca Fornazarič, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93, elektronska pošta: mojcaf@projekt.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Mojca Fornazarič, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93, elektronska pošta: mojcaf@projekt.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
posodobitev in dograditev obstoječe centralne čistilne naprave Kočevje v končni
kapaciteti 28000 PE, upravljanje čistilne
naprave v času poskusnega obratovanja, šolanje bodočega upravljalca v času
poskusnega obratovanja ter vzpostavitev vseh potrebnih pogojev za pridobitev
uporabnega dovoljenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kočevje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE – 50/502/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oddaja
se posodobitev in dograditev celotne čistilne naprave vključno z upravljanjem čistilne
naprave v času poskusnega obratovanja in
šolanjem bodočega upravljalca čistilne naprave v času poskusnega obratovanja.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dopustne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma 21 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala na podlagi začasnih in končne
situacije v roku 60 dni od prejema situacije
na vložišče naročnika oziroma 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:
A) Splošni pogoji:
A.a) ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
A.b) ponudnik ni bil v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
A.c) ponudnik ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
A.č) zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
A.d) ponudnik ni bi kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
A.e) ponudnik ima poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov.
B) Ekonomsko-finančni pogoji:
B.a) ponudnik oziroma vodilni partner v
skupini ponudnikov ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih,
B.b) ponudnik je sposoben pridobiti pri
banki kreditno linijo v višini 300 milijonov
SIT.
C) Tehnični in kadrovski pogoji:
C.a) ponudnikova tehnična opremljenost
omogoča uspešno izvedbo razpisanih del,
C.b) ponudnikov plan izvedbe javnega
naročila je primeren glede na naravo del in
pogoje iz razpisne dokumentacije ter omogoča kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del,
C.c) ponudnik je v zadnjih petih letih
uspešno izvedel vsaj 2 komunalni čistilni
napravi minimalne velikosti 20000 PE.
Za uspešno izvedene ČN se štejejo tiste, za katere ponudnik priloži potrjene reference o uspešnem dokončanju izgradnje
investicije.
C.č) Ključno osebje:
– odgovorni vodja del mora dokazati, da
izpolnjuje pogoje, ki jih določa 77. oziroma
78 člen ZGO-1 in hkrati, da je bil v zadnjih
5 letih ali odgovorni vodja del ali odgovorni
vodja projekta ali odgovorni vodja nadzora

vsaj na 1 komunalni čistilni napravi minimalne velikosti 20000 PE ter mora dokazati,
da ima sklenjeno redno delovno razmerje
s ponudnikom;
– operativni vodja del mora imeti vsaj 5
let delovnih izkušenj na področju gradbeništva, imeti mora vsaj srednjo izobrazbo
tehnične smeri ter sklenjeno redno delovno
razmerje s ponudnikom,
– tehnolog mora biti univ. dipl. inž. kem.
teh., mora biti vpisan v ustrezen imenik pri
pristojni poklicni zbornici, mora imeti sklenjeno redno delovno razmerje pri ponudniku
in mora imeti potrjene reference za zagon
in upravljanje s čistilno napravo do pridobitve zakonsko zahtevanih parametrov ter za
izšolanje bodočega upravljalca na vsaj eni
komunalni čistilni napravi minimalne velikosti 20000 PE v zadnjih 5 letih.
Opozorilo:
Pri pogoju C.c se upoštevajo tudi reference, ki jih je ponudnik pridobil kot partner
v »joint venture« poslu; ČN zgrajena v »joint venture« poslu mora biti tako velika, da
ponudnik lahko dokaže, da je njegov delež
v »joint venture« poslu dosegel po velikosti
sorazmerni vrednostni delež na zgrajeni ČN,
ki je enak ali večji od 20.000 PE.
Ne upoštevajo pa se reference, ki jih je
ponudnik pridobil kot podizvajalec.
Opozorilo za primer podizvajalcev:
Ekonomsko finančne ter tehnične in kadrovske pogoje mora izpolnjevati ponudnik
sam in jih ni dopustno dopolnjevati oziroma
dosegati s pomočjo podizvajalcev.
Opozorilo za primer skupine ponudnikov:
Šteje se, da ponudnik izpolnjuje splošne,
ekonomsko finančne ter tehnične in kadrovske pogoje, če dokaže, da vsak partner v
skupini ponudnikov izpolnjuje vse splošne
pogoje ter če vsi partnerji skupaj izpolnjujejo
ostale ekonomsko finančne ter tehnične in
kadrovske pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo A.a): redni izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra obrti
oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa. Izpisek na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 90 dni;
– dokazilo A.b): kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ponudnik priloži podpisano izjavo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v Dokazilu A.b; kot dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo Ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A.c): kot dokaz o poravnanih
obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo
ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejše od 30 dni;
– dokazilo A.č): kot dokaz, da ni zoper
ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
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gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A.d): kot dokaz, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
Ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A.e): priložiti poročilo revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma revizorjevega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal svoje obveznosti do
podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo B.a): BON-2 in potrdilo/a
bank/e, da ponudnik oziroma vodilni partner
v skupini ponudnikov ni imel blokiranega
nobenega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih,
– dokazilo B.b): potrjena izjava banke o
odobritvi zahtevane kreditne linije ponudniku, v skladu s priloženim obrazcem izjave.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo C.a): izpolnjen priložen obrazec poglavitna gradbena oprema, ki jo ponudnik namerava uporabiti za izvedbo del; za
najeto opremo priložiti pogodbo o najemu,
– dokazilo C.b): ustrezen plan izvedbe
javnega naročila,
– dokazilo C.c): izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika za biološke čistilne
naprave s priloženimi potrjenimi referencami,
– dokazilo C.č): za vse ključno osebje izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju,
ki bo sodelovalo na projektu ter dokazilo o
rednem delovnem razmerju pri ponudniku
(pogodba o zaposlitvi ali delavska knjižica),
za odgovornega vodjo del in tehnologa potrdilo o članstvu v pristojni poklicni zbornici in
potrjene reference s strani naročnikov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: predhodna objava v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7629/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja ponudbena cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 3. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu podjetja
Projekt d.d. Nova Gorica ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo na transakcijski račun št.
10100-0036180995.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: vsi ponudniki s pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2006
ob 10. uri; sedež Občine Kočevje – sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: na podlagi pooblastila naročnika je v skladu z 22. členom
ZJN-1 za vodenje vseh postopkov v zvezi z
oddajo javnega naročila ter za sprejem odločb, vabil, vlog potencialnih ponudnikov in
drugih pisanj pooblaščeno podjetje Projekt
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Občina Kočevje
Št. 110-1/06
Ob-4885/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV divizije
4,3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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: 2006/000009.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova asfalta in hidroizolacije na objektih AC v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na objektih AC v letu
2006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.53.1.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strojna
in ročna obnova asfalta in hidroizolacije ter
sanacija betona na objektih AC.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je 60 dni po
podpisu pogodbe oziroma uvedbe izvajalca
v delo. Dela se načeloma ne smejo izvajati v
času turistične sezone, t.j. od 15. 6. do 10. 9.
in ta čas se ne šteje v pogodbeni rok.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
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tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,950.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirane
bilančne izkaze za pretekla 3 leta oziroma
bilančne izkaze za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (obnova asfalta in hidroizolacije na objektih), v zadnjih petih letih.
Seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave).
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000009.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 6.666,67 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2006 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-4911/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Miklavž na Dravskem polju, kontaktni osebi: Ana Juvan, tehnična vprašanja
in Francka Pegan, vsa druga vprašanja,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, Slovenija, tel. 02/629-68-26 – Ana
Juvan, 02/629-68-25 – Francka Pegan,
faks 02/629-68-28, elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.si, internetni naslov:
www.miklavz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 4300-00001/2006-0001-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba sekundarne ulične kanalizacije V.
faze 4. etape in gradbena dela pri drugih
komunalnih vodih in ureditev cest v Miklavžu na Dravskem polju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora ponuditi dela v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 6.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila potrebno dovoljenje na podlagi posebnega zakona;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
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– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali
da ni bil uveden drug podoben postopek,
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– ponudnik ni dal zavajajočih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane 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;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
dneva objave javnega razpisa ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti ali ni imel
blokiranih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– razpolaga z zadostno lastno ali najeto
tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
– odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje po 77. členu Zakona o graditvi objektov
– ZGO-1;
– je imel v zadnjih treh letih zaposleno
najmanj 15 delavcev in vodstvenega osebja;
– ponudnik navede podizvajalce, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila,. Ponudnik za morebitne podizvajalce, ko bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila, v
celoti odgovarja in zagotavlja, da bodo ti
podizvajalci izvedli delo, kot je zahtevano s
podpisanimi razpisnimi pogoji in podpisano
izvajalsko pogodbo;
– ima ponudnik zavarovano odgovornost
po 33. členu ZGO-1, za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam, v zvezi
z opravljanjem dejavnosti najmanj v višini
10 mio SIT;
– ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri
delu, in da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. končna vrednost ponudbe – cena
– 90%,
2. garancija na izvedena asfalterska dela
– 10%.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 3. 2006.
Cena: 20.000 SIT.

Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun EZR št. 01369-0100009566-00-7130001.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 3. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ponudnika oziroma zakoniti zastopniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 12. uri; Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju – 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: 17. 2. 2006.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-4936/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija podpornih in opornih zidov na
cesti G2-102/1034 Sp. Idrija–Godovič od
km 3.800 do km 3.980.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 200 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0506.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je po
nudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima
ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
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naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
244,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 28/2006
Ob-5122/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Juršinci, kontaktna oseba: Igor Ketiš,
Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, Slovenija, tel.
02/758-21-41, faks 02/758-24-61, elektronska pošta: igor.letis@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija kuhinje v OŠ Juršinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Juršinci.
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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: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 10. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila bodo izvršena v roku 90 dni po prejetih
situacijah, kot je podrobneje definirano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma s podkupovanjem, ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko – finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi sposobnostmi.
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:
– ponudbena cena,
– najkrajši rok izvedbe,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo stroškov
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati na TRR št.: 01242-0100016953; sklicna
številka 714199-2179.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 10. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2006
ob 13. uri; Občina Juršinci, Juršinci 3/b.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Občina Juršinci
Ob-5123/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba: Marko Košir, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
361-95-50, faks 361-16-86, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov:
www.medvode.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, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. JN 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– OŠ Medvode – izvedba gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del z nadzidavo in rekonstrukcijo obstoječega objekta;
– OŠ Preska – izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za prizidek in
rekonstrukcijo obstoječega objekt.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Medvode.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: OŠ Medvode – izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
z nadzidavo in rekonstrukcijo obstoječega
objekta.
3) Obseg ali količina: OŠ Medvode – izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del z nadzidavo in rekonstrukcijo obstoječega objekta.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 5. 2006, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: OŠ Preska – izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
za prizidek in rekonstrukcijo obstoječega
objekt.
3) Obseg ali količina: OŠ Preska – izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del za prizidek in rekonstrukcijo obstoječega
objekt.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 5. 2006, dobava
31. 8. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– OŠ Medvode – izvedba gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del z nadzidavo
in rekonstrukcijo obstoječega objekta;
– OŠ Preska – izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za prizidek in
rekonstrukcijo obstoječega objekt.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 5. 2006, konec 30. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT;
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
3. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: financiranje do leta 2008 po terminskem planu
plačil.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člena oziroma v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42. člena oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člena oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 3. 2006.
Cena: 30.000 SIT – za sklop.
Pogoji in način plačila: podračun EZR Občine Medvode pri UJP št.
01271-0100000594, model 00, sklic
714120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 10. uri; sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Občina Medvode

Storitve
Ob-5126/06
Popravek
V javnem naročilu »Celostno urejanje in
čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno
vodo na porečju Dravinje, za območje 8 občin, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17 z
dne 17. 2. 2006, Ob-4057/06, naročnik Občina Zreče popravljamo naslednjo točko:
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 30 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.
Občina Zreče
Št. 1-2006
Ob-4475/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Muzej novejše zgodovine Slovenije, kontaktna oseba: Maja Miljaković, Celovška 23,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-96-11,
faks 01/433-82-44, elektronska pošta: uprava@muzej-nz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Muzej novejše zgodovine
Slovenije, kontaktna oseba: Maja Miljaković,
Celovška 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-96-11, faks 01/433-82-44, elektronska pošta: uprava@muzej-nz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Muzej novejše zgodovine Slovenije, kontaktna oseba: Maja Miljaković,
Celovška 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-96-11, faks 01/433-82-44, elektronska pošta: uprava@muzej-nz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Muzej noveše
zgodovine Slovenije, kontaktna oseba: Maja
Miljaković, Celovška 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-96-11, faks 01/433-82-44,
elektronska pošta: uprava@muzej-nz.si,
www.muzej-nz.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: fizično in tehnično varovanje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celovška 23, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izvajanje fizičnega varovanja;
1. 24 urno fizično varovanje z varnostno
receptorsko službo z enim varnostnikom,
2. varovanje razstavnih prostorov od torka do petka med 14. in 22. uro ter ob sobotah in nedeljah med 10. in 18. uro z enim
varnostnikom;
– izvajanje tehničnega varovanja;
1. prenos alarmov na varnostni center
izvajalca in zagotavljanje intervencij v primeru alarma.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo z izbranim ponudnikom sklenila za 24 mesecev z možnostjo
podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o za-
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sebnem varovanju ZzasV (Ur. l. RS, št.
126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: po razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 21. 3. 2006 do
15. ure.
Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT z vračunanim DDV.
Nakazila na račun št.: 01100-6030377707
pri UJP, z obveznim pripisom »sklic:
1-2006«.
Dokazilo o opravljenem nakazilu s točnim nazivom, naslovom in davčno številko
poslati po faksu št. 01/433-82-44.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 3. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 3. 2006
ob 13. uri; Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, Ljubljana, 1. nadstropje,
uprava, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2006.
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Št. 433-01-76/2004/29
Ob-4505/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ul. 3, p.p.
644, 1001 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tel. +386(1)369-61-00,
v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpisi@mf-rs.si, faks
+386(1)369-62-19, internetni naslov naročnika: http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
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: Ministrstvo za finance,
Cankarjeva ul. 18/I nadstropje, soba I-04,
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(e), tel. +386(1)369-61-00, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta:
mf.Razpis@mf-rs.si, faks +386(1)369-62-19.
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: Ministrstvo ali kateri koli
drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z
njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MFERAC03.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in nadgradnja računalniško

Št.

podprtega enotnega finančno računovodskega sistema Ministrstva za finance.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72250000, dodatni predmet: 72230000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: naslov: Finančno poslovanje.
1) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacije »Priprava, izvrševanje, analiza in nadzor državnega proračuna«.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72250000,
dodatni predmet: 72230000.
3) Količina ali obseg: 480,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2: naslov: Vodenje računovodstva.
1) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja sledečih aplikacij: »Glavna knjiga s
saldakonti«, »Sistem vodenja osnovnih
sredstev«, »Tolarska in devizna blagajna«
in »Stanovanjski krediti in najemnine«.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72250000,
dodatni predmet: 72230000.
3) Količina ali obseg: 300,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3: naslov: Kadrovska evidenca
in obračun stroškov dela.
1) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacije »Stroški dela in kadrovska
evidenca«.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 72250000,
dodatni predmet: 72230000.
3) Količina ali obseg: 420,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
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: finančno poslovanje, Vodenje računovodstva, Kadrovska evidenca in obračun stroškov dela;
1.200,000.000 SIT brez DDV.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zakluček:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT ne glede na število sklopov,
za katere se oddaja ponudba. Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe predložiti
naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini do 5%
pogodbene vrednosti. Mesec dni pred iztekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo moral predložiti garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
1,5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30. dan po prejemu računa.
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:
– izpisek iz evidence o registraciji;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
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– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek;
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– lastna izjava, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem;
– lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– lastna izjava, da ponudniku na katerikoli
način ni dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je predmet javnega naročila v
okviru sklopa na katerega se prijavlja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– predložitev revidirane bilance stanja;
– predložitev bonitetnih informacij;
– dokazila o prometu in stanju na transakcijskih računih;
– izjava revizorja, da ima ponudnik do 30
dni pred dnevom oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam najvažnejših referenčnih pogodb v zadnjih treh letih in potrdil o opravljenih storitvah;
– navedba ključnih oseb ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo javnega naročila;
– popis ponudnikove tehnične opremljenosti;
– izjava, da lahko naročnik opravi ogled
ponudnikovih zmogljivosti.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.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) 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. enotna cena delovne ure,
2. kakovost ponudnika,
3. reference delavcev ponudnika.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2005 /S 231 –
228126 z dne 1. 12. 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:
11. 4. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 91 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za finance, Cankarjeva ul. 18/ VP, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pooblastilom za zastopanje.
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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.3) Dodatne informacije: naročnik bo oddal naročilo le v primeru če bo prejel pravilno
ponudbo za vse razpisane sklope.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54,
p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2006.
Ministrstvo za finance
Ob-4706/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rače – Fram, kontaktna oseba: Nataša
Marin, Grajski trg 14, 2327 Rače, Slovenija,
tel. 02/609-60-23, faks 02/609-60-18, elektronska pošta: info@race-fram.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 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-430/3-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi šolskih otrok za potrebe učencev
Osnovne šole Rače in Osnovne šole Fram,
v obdobju od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: šolski okoliš navedenih
osnovnih šol.
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: vse šolske dni v šolskem letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v razpisni dokumentaciji.
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: 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, 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.
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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: JN-430/3-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 10. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na razpolago na sedežu naročnika, vsak delovni dan v delovnem
času.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 12. uri; na sedežu Občine Rače – Fram,
Grajski trg 14, 2327 Rače v prostorih občinske uprave – Bela dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Občina Rače – Fram
Št. 025-8/2006
Ob-4731/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod
za gozdove Slovenije, kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks 01/423-53-61,
elektronska pošta: mateja.garafolj@zgs.gov.si,
internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
Centralna enota, kontaktna oseba: Dragan
Matijašić, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-68, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: dragan.matijasic@zgs.gov.si,
internetni naslov: http: //www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: pomožna dela pri izbiri drevja za posek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Območne enote naročnika:
Tolmin, Bled, Kranj, Ljubljana, Postojna, Kočevje, Novo mesto, Brežice, Celje, Nazarje,
Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota, Sežana, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: iz razpisne dokumentacije, predvideno okvirno število ur, potrebnih za izvedbo del je 37.086,
predvideno okvirno maksimalno število oseb,
potrebnih za izvedbo del, je 55.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: največja intenziteta teh del je v jesenskih mesecih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31. 12. 2006.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila:
najmanj 30 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
5. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – finančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, iz katerega je razvidno, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja. Če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava ali če je uveden kateri koli
drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
5. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazca BON 1
in BON 2 oziroma BON 1P.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
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– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
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:
A1) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 957. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2006 do 9. ure
ali 19 dni od dneva odposlanja obvestila.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2006
ob 12. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-4848/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kontaktna oseba: Peter Nagode, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-93-34, elektronska pošta:
peter.nagode@gov.si, internetni naslov:
http://www.mkgp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I A – 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »EX-ANTE EVALVACIJA
– 1/2006«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predhodno vrednotenje (ex-ante evalva-

Št.

cija) Programa razvoja podeželja za RS
za obdobje 2007-2013.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v okviru
predhodnega vrednotenja je potrebno izvesti naslednje specifične naloge:
– presoja SWOT analize vezane na program;
– presoja ciljev programa;
– presoja pričakovanih vplivov;
– presoja predlaganih postopkov izvajanja, ki vključujejo spremljanje, vrednotenje
in finančno poslovanje.
Podroben opis aktivnosti znotraj posamezne naloge je zaobsežen v razpisni dokumentaciji v poglavju Navodila ponudnikom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: predvidoma od 3. 5. 2006 do
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na osnovi prejetega računa v 30 dneh od
prejema.
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:
1. Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu:
– za pravne osebe: redni izpis iz sodnega registra;
– za samostojne podjetnike: izpis iz
Poslovnega registra Slovenije, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) oziroma,
če so vpisani v sodni register, redni izpis iz
sodnega registra.
S tem izpisom ponudnik dokazuje, da je
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa. Datum izpisa ne
sme biti starejši od 30 dni na dan odpiranja
ponudb.
2. Veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno
Ponudniki predložijo veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Če dovoljenje ni potrebno, ponudniki predložijo Izjavo, da za opravljanje dejavnosti ni
potrebno dovoljenje.
3. Dokazilo, 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
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
Z izjavo ponudnik dokazuje, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
4. Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek
– za pravne osebe: potrdilo pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register;
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– za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga izda AJPES oziroma potrdilo pristojnega okrožnega
sodišča.
S tem dokumentom ponudnik dokazuje,
da proti njemu ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Datum
izpisa ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb
5. Dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom
Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojna Davčna
uprava RS, Davčni urad.
S tem dokumentom ponudnik dokazuje,
da ima poravnane davke in prispevke v skladu z veljavnimi predpisi.. Na dan odpiranja
ponudb datum izdaje potrdila ne sme biti
starejši od 30 dni.
6. Dokazilo, da zoper ponudnika v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem
Potrdilo o nekaznovanosti pravne osebe
(samostojni podjetniki – potrdilo o nekaznovanosti njih kot nosilca dejavnosti), ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje, Oddelek za
kazensko evidenco.
S tem potrdilom ponudniki dokazujejo,
da jim v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana
z njihovim poslovanjem. Na dan odpiranja
ponudb datum izdaje potrdila ne sme biti
starejši od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazilo, da je ponudnik ekonomskofinančno sposoben
Gospodarske družbe:
BON 1/P s podatki in kazalniki za leto
2004. Dokument na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od 3 mesecev.
Druge pravne osebe:
BON 1/Z in BON 2 s podatki in kazalniki
za leto 2004. Dokumenta na dan odpiranja
ponudb ne smeta biti starejša od 3 mesecev.
Naročnik bo iz nadaljnje obravnave izločil ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnjeval
naslednjih dveh pogojev:
– na dan pred sestavitvijo obrazca ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– v zadnjih 6 mesecih je imel dospele
neporavnane obveznosti 0 dni.
Samostojni podjetniki:
Potrdilo poslovnih bank, pri katerih ima
ponudnik odprt poslovni račun, o stanju na
transakcijskem računu, iz katerega mora biti
razvidno, da ponudnikov transakcijski račun
v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran. Dokument na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 1 meseca.
Naročnik bo iz nadaljnje obravnave izločil
ponudbo ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih blokiran transakcijski račun.
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:
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merilo

Način točkovanja

Št. točk

Ponudbena cena

– ponudbena cena bo preračunana v točke po naslednji formuli:

45 točk

najnižja ponudbena cena x 45 točk
točke = -------------------------------------------------------ponudbena cena ponudnika
po navedenem kriteriju bo ponudnik, katerega ponudba bo v kumulativi najbolj
ugodna prejel 45 točk, ostali ponudniki pa ustrezno število točk manj
Reference/strokovna priporočila

– 1 referenca = 2 točki
pri navedenem kriteriju se bodo upoštevala referenčna potrdila, katera bodo v celoti
izpolnjena (tudi z mnenjem naročnika, za katerega je ponudnik opravil storitev);
ponudnik predloži največ do 10 referenčnih potrdil; pri referencah se bodo upoštevala potrdila, ki se bodo nanašala na področje evalvacij programskih dokumentov
s področja razvoja podeželja in drugih programskih dokumentov oziroma projektov
sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada v
obdobju od leta 1995 naprej; ponudnik ki ne bo predložil referenčnih potrdil oziroma
te na bodo v celoti izpolnjena po tem kriteriju ne bo prejel točk.

20 točk

Reference ključnih strokovnjakov

Pri ocenjevanju se bodo upoštevale:
– reference pri izvedbi projektov vrednotenja in ostalih analiz s področja razvoja in
povečanja konkurenčnosti kmetijstva, gozdarstva in ŽPI;
– reference pri izvedbi projektov vrednotenja in ostalih analiz s področja okolja in
trajnostnega razvoja;
– reference pri izvedbi projektov vrednotenja in ostalih analiz s področja razvoja
podeželja in regionalnega razvoja;
– reference pri izvedbi projektov vrednotenja in ostalih analiz s področja kakovosti
življenja na podeželju;
– reference pri izvedbi projektov vrednotenja in ostalih analiz s področja podjetništva, inovativnosti in diverzifikacije podeželskega gospodarstva.
Vsak strokovnjak dobi za eno referenco iz navedenih področij 1 točko in skupaj
največ 5 točk. Če en strokovnjak pokriva dve področji, se ocenjujejo reference z
obeh področij. Ista referenca se oceni le enkrat.
Skupaj je pri tem merilu možnih največ 35 točk.

35 točk

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 21. 3. 2006, dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pa do 15. 3.
2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 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 izteka roka, določenega za sprejem ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik podjetja/institucije s pooblastilom, če je le to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana,
soba 713 v sedmem nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Naročilo se sofinancira iz jamstvenega
oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada v okviru
ukrepa tehnična pomoč iz Programa razvoja
podeželja za RS 2004-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-4866/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna oseba: Rober Jakin, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-61-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava električne
energije.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na področju delovanja
podjetja (podrobneje določeno v razpisni
dokumentaciji).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1 mio SIT.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra, da je registriran pri pristojnem sodišču, oziroma za
s.p. ustrezen dokument davčne uprave;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno (licenca, ki jo
izda Javna agencija RS za energijo);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
poslovne sodbe že izbrisane;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
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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 katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
V skladu z 42. členom ZJN-1-UPB 1 in
razpisno dokumentacijo..
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON 2 in
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa ali BON / 1P, ter potrdilo poslovne banke o prometu na TRR za
zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjave iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 3. 2006, cena:
15.000 SIT pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na naročnikov TRR št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d., s
pripisom plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 3. 2006, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in pooblaščene osebe ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 3. 2006
ob 11. uri, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
(mala sejna soba).
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
Št. 110-1/06
Ob-4887/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV divizije 4,3000
Celje;Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
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kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000759.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
recenzije geološko geotehniških projektov, elaboratov in poročil ter svetovalne
storitve na področju geotehnike za avtoceste v severo-vzhodni Sloveniji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: v severo-vzhodni Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74 2.71.2.20-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Razpisana dela obsegajo tri segmente s
področja geološko geotehniških del:
1. izdelava recenzij geološko geotehniških elaboratov, poročil in projektov,
2. svetovalne storitve v času gradnje posameznih AC odsekov,
3. izdelava krajših geotehniških mnenj in
dodatnih geotehniških analiz.
Podrobnejši opis del je razviden iz projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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Seznam najpomembnejših opravljenih
nalog na področju recenzij in svetovanja,
za istovrstna dela, kot je predmet javnega
naročila (projekti za izgradnjo AC ali HC), v
zadnjih treh letih.
Seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000759.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 5.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-4890/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kontaktni osebi: Damjan Kos in Nevenka
Bagari, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-374, faks 01/23-12-182,
elektronska pošta: damjan.kos@zzzs.si,
nevenka.bagari@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavaro-
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vanje Slovenije, kontaktna oseba: Damjan
Kos, Miklošičeva 24, pritličje, vložišče, soba
št. 51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Damjan Kos, Miklošičeva 24,
pritličje, vložišče, soba št. 51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 13.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: direkcija 014/05-S, Izbira
izvajalca storitev medijskih aktivnosti za promocijo varne in pravilne rabe zdravil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve medijskih aktivnosti za promocijo varne in pravilne rabe zdravil.
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: po razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji, v kolikor bodo izpolnjeni
pogoji v skladu z določbo 20. člena ZJN-1 ali
v skladu z določbo 97. člena ZJN-1.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
(a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% (dva odstotka) ocenjene vrednosti javnega naročila (brez DDV) za sklop
oziroma sklopa za katerega ponudnik podaja ponudbo,
(b) izjava ponudnika o predložitvi podaljšane bančne garancije za resnost ponudbe in
(c) izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (petih odstotkov) pogodbene
cene (z vključenim DDV).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen ter da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane, kakor tudi, da ponudnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi sodelovanja v kriminalnih združbah, zaradi goljufije
ali pranja denarja;
4. da ponudnik pravočasno poravnava
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
5. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
6. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja in da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima ponudnik svoj sedež;
7. da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
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svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki na dan predložitve ponudbe
ne sme biti starejši od 30 dni, iz katerega
je razvidno, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. odločba pristojnega organa ali izpisek
iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence iz katerega je razvidno, da ima ponudnik
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ki na dan predložitve ponudbe ne sme biti
starejši od 30 dni;
4. poročilo pooblaščenega revizorja po
6. členu Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov;
5. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec
Izjava ponudnika o usposobljenosti za 1.
in 2. sklop (Obrazec 15), da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja in da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima ponudnik svoj sedež ter
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:
1. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec
Izjava ponudnika o usposobljenosti za 1.
in 2. sklop (Obrazec 15), ki dokazuje, da je
ponudnik ekonomsko in finančno sposoben
za izvedbo predmeta tega javnega naročila
ter da v zadnjih šestih mesecih pred datumom oddaje ponudbe ni imel blokiranega
računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec Izjava ponudnika o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za 1. in 2. sklop (Obrazec 16).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:

Za sklop 1:
1. kakovost vsebinske in oblikovne zasnove medijskih aktivnosti;
2. skupna ponudbena cena;
3. obseg avdio-vizualne izdelave televizijskih oglasov;
4. reference.
Za sklop 2:
1. skupna ponudbena cena;
2. obseg medijskega planiranja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija 014/05-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 4. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred začetkom javnega
odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe
ponudnika in žigosana.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 13. uri; Miklošičeva 24, Ljubljana, soba
št. 140.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 2.3.-405/06
Ob-4891/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding
Slovenske
železnice,
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Traven, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-147, faks
+386/1/29-14-811, elektronska pošta: marjan.traven@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/29-14-203, faks
+386(0)1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba
202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386(0)1/29-14-203, faks
+386(0)1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve A7.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
8/2006/INFRA.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava novega informacijskega sistema
za računalniško konstrukcijo voznega
reda na omrežju Slovenskih železnic.
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:
30.24.12.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.23.00.00-0, 72.52.00.00-6,
50.31.25.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
investicije zajema:
– dobavo in instalacijo potrebne strojne
in sistemske programske opreme,
– dobavo in instalacijo aplikacije za konstrukcijo voznega reda z izdelavo dokumentov voznega reda,
– dobavo in instalacijo aplikacije za računanje voznih časov,
– dobavo in instalacijo aplikacije za simulacijo obratovanja in posebnih stanj,
– dobavo in instalacijo aplikacije za izdelavo publikacij za potrebe potnikov,
– implementacija sistema v okvir informacijskega sistema Slovenskih železnic,
– vzdrževanje strojne in programske
opreme sistema,
– šolanje uporabnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 5 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe bančno garancijo v višini
3,000.000 SIT, z veljavnostjo najmanj 90
dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila, samostojni izvajalec, izvajalec skupaj s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da 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;
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
6. 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;

Št.

7. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
8. da je ponudnik uspešno implementiral
vsaj en podoben sistem pri nacionalnem
upravljavcu železniške infrastrukture v EU;
9. da bo predložil vzdrževalno pogodbo,
ki je skladna z razpisno dokumentacijo;
10. da ponudnik v celoti izpolnjuje zahteve iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb;
3. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe – dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb;
6. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izpolnjen obrazec – reference ponudnika;
9. vzdrževalna pogodba;
10. funkcionalne specifikacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu
točkovanja od 0 do 100 normiranih točk, z
upoštevanjem naslednjih sklopov meril na
osnovi razpisne dokumentacije:
Merila:
1. rok izvedbe – 40%,
2. cena in stroški vzdrževanja opreme
– 30%,
3. uporabljenost orodij in platform, ki so
v uporabi na HSŽ – 30%.
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Prvo merilo je rok izvedbe. Končno število točk OTT je določeno v tabeli:
Čas izvedbe v mesecih

3 ali manj
več kot 3 do 5
več kot 5

Število
točk

40
20
0

Drugo merilo je cena in stroški vzdrževanja opreme. K ponudbeni ceni za izvedbo
projekta se prištejejo stroški 5-letnega vzdrževanja opreme in se nato izračuna končno
število točk po naslednji formuli:
OTC = 30 * [1-(CD – CM) / CD)]
Kjer je:
– OTC – število odstotnih točk po kriteriju
cene in stroškov vzdrževanja,
– CD – cena in stroški vzdrževanja v
obravnavani ponudbi,
– CM – najnižja cena in stroški vzdrževanja iz prispelih ponudb.
Tretje merilo je uporabljenost orodij in
platform, ki so v uporabi na Holdingu Slovenske železnice. Končno število točk se
izračuna po naslednji formuli:
OTS = 30 * [1 – (D – N) / D] – 15 * K
D = SUM (T * S)
N = SUMmin (T * S)
Kjer je:
– OTS – število odstotnih točk po kriteriju
uporabe platform,
– D – število človek-dni potrebnega izobraževanja v obravnavani ponudbi,
– N – najmanjše število človek-dni izobraževanja iz prispelih ponudb,
– SUM – vsota produktov T * S,
– SUMmin – najmanjša vsota produktov
T * S,
– T – število dni za potreben tečaj,
– S – število slušateljev na tečaju
– K – število novouvedenih orodij
V primeru, da je OTS negativen, vzamemo nič točk.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh merilih. Ponudnik,
ki zbere najvišje število točk je najugod
nejši.
V primeru enakega števila točk je najugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 4. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 20.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-P-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
Številka
TRR
v
obliki
IBAN-a
SI56029230019346887.
Naziv in naslov banke: Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520
Ljubljana.
Koda SWIFT oziroma BIC banke: LJBASI2X.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 13. 4. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

Stran

1324 /

Št.

19-20 / 24. 2. 2006

ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 12. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-4902/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Uroš Mladenovič,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-70, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: uros.mladenovic@gov.si,
internetni naslov: www.gu.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IB – 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43000-4/2006-4.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podpora delovanju programske opreme
v sistemu distribucije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika in njegovih območnih
geodetskih upravah ter geodetskih pisarnah,
delno v prostorih Ministrstva za javno upravo, delno pa v prostorih izvajalca, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podpora delovanju programske opreme v sistemu
distribucije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti);
– zavarovanje dobre izvedbe posla:
bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla ali bianco menica za dobro
izvedbo posla (v odvisnosti od ponudbene
vrednosti);
– zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku
(v odvisnosti od ponudbene vrednosti);
– zavarovanje obveznosti iz naslova
plačila podizvajalcem: bančna garancija za
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zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima
izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po pogodbi se bodo poravnavala mesečno in sicer z izstavitvijo računa za pretekli
mesec. Rok plačila je 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: 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: tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države. Če
izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot
dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja pisna
izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod prisego
pred pristojnim organom tuje države, če je to
v skladu z običajno prakso tuje države. Če
izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v
skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje enega ali drugih obveznih pogojev,
pa to v listini ni izrecno zapisano, mora tuji
ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države
ali svoje izjave, ki jo potrdi pristojni organ
tuje države.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
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.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil

pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni. Vsebina potrdila je lahko
združena z vsebino potrdila pod točko 3.
3. Da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: dokazilo o tem, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske
evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Vsebina potrdila je lahko združena z
vsebino potrdila pod točko 2.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali 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. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene 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. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– da letno ustvarjena vrednost prometa
(za pretekli dve leti) presega dvakratno vrednost ponudbe,
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
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v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivnega finančnega poslovanja ponudnik prikaže
v izpolnjenem obrazcu OBR 26. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z
navedenimi dokumenti dokazujejo finančno
in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki
revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 3. 2003 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (Podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi (dokazilo: dokument iz točke 1.10. in 1.11.).
– ponudnik mora razpolagati z zadostno
HW in ustrezno SW opremo (ki je uporabna
pri izvedbi pogodbenega dela) in ki ni starejša od 5 let;
– ponudnik mora podati izobrazbene in
strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projekta,
– tri strokovne sodelavce;
– zahtevane izobrazbene kvalifikacije
vodje projekta in strokovnih sodelavcev:
– vodja projekta mora izkazovati najmanj triletne izkušnje na podobnih delih in
podobnih vsebinah. Za podobne vsebine
se štejejo vsebine s področij za katere se
zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev,
– izobrazbene kvalifikacije vodje in
strokovnih sodelavcev morajo biti najmanj
visoka izobrazba. Strokovni sodelavci morajo imeti izobrazbo s področja geodezije,
informatike ali podobnih vsebin, vodja projekta pa mora imeti izobrazbo s področja
geodezije, informatike, organizacije dela ali
podobnih vsebin,
– strokovni sodelavci morajo izkazovati
najmanj dvoletne izkušnje na podobnih delih
in podobnih vsebinah. Za podobne vsebine se štejejo vsebine s področij za katere
se zahteva poimenska navedba strokovnih
sodelavcev,
– vodja projekta ali vsaj eden od strokovnih sodelavcev predvidenih za izvedbo
naloge, morajo imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s strani pooblaščene institucije.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o ponudniku za izvedbo naloge št.
_____).
Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje vodje projekta in
treh strokovnih sodelavcev se opredelijo s
seznamom projektov, v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov (1 odstavek) in opisom ter dokazili
o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komu-
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nikacije z naročnikom v slovenjem jeziku
in predaje celotnega pogodbenega dela v
slovenskem jeziku ter pogoja slovenskega
državljanstva ali aktivnega znanja slovenščine. Priloži se tudi izpolnjeni obrazec OBR
23 (reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu. Če so bili kupci
naročniki po zakonu o javnih naročilih, mora
biti dokazilo (obrazec o referencah) izdano
v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili naročniki po
zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdijo
ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno delo predal izdelano v slovenskem
jeziku.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
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. ponujena cena (60),
2. reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov (20),
3. metodološki pristop (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 20. 3. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337, model: 18, sklic na št.:
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije, (www.gu.gov.si)
v rubriki Informacije javnega značaja/Javna
naročila.
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 30. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom, če je potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 11. uri; v prostorih Geodetske uprave
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana v mali sejni sobi v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
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Št. 430-12/06
Ob-4910/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Ljubomir
Zalezina, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041, elektronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si, internetni naslov:
www.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za leto 2006 in 2007 v Občini Hrastnik (ponovni razpis).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
za leto 2006 in 2007 v Občini Hrastnik
(ponovni razpis).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na področju Občine
Hrastnik.
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: prevozi
osnovnošolskih otrok za leti 2006 in 2007 v
Občini Hrastnik.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvaja se v letih 2006 in 2007 v
času izvajanja pouka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek po podpisu pogodbe
in/ali konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v skladu s proračunom.
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: skladno z Zakonom o javnih naročilih,
navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila, vozniki vozil, s katerim
se vozijo skupine otrok, Pravilnik o licencah
za opravljanje prevozov v cestnem prometu,
Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena/ponudbeno ceno –
50%;
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. druge ugodnosti (30%),
2. reference (20%).
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
T.R.:
01234-0100018218, proračun Občine Hrastnik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 11. uri; sejna soba Občine Hrastnik.
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: 20. 2. 2006.
Občina Hrastnik
Ob-4915/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Milka
Leskošek, Trg celjskih knezov 9, SI-3000
Celje, Slovenija, tel. +386/3/426-57-00,
faks +386/3/426-56-82, elektronska pošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si, internetni
naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne
naprave d.o.o., kontaktni osebi: Milka Leskošek in Meta Širca, Teharska 49, SI-3000
Celje, Slovenija, tel. +386/3/425-64-00,
faks +386/3/425-64-12, elektronska pošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si, internetni
naslov: www.javne-naprave.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 13.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: CCI
2004/SI/16/C/PE/001/02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava
strategije in orodij tržnega komuniciranja
za potrebe projekta »Regionalni center
za ravnanje z odpadki Celje – RCERO
Celje«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje, Savinjska regija,
Slovenija.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.14.16.20-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izdelava strategije
in orodij tržnega komuniciranja za potrebe
projekta »Regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – RCERO Celje«. Dela morajo biti izvedena v skladu s projektno nalogo, ki je definirana v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 32 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti
naročila brez davka na dodano vrednost
(DDV), kar znaša 760.000 SIT in veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe izročiti
garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna 1050 dni
od podpisa pogodbe (rok izvedbe storitve 32
mesecev – 960 dni in dodatni rok 3 mesecev
– 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov/konzorcij. Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem
razpisu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu in ima
registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini, je
poravnal tudi 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, ki 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 zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ki 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 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, ki 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
je enak najmanj protivrednosti 76,000.000
SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za
leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti
revidirane v primeru, če so samostojni ponudnik oziroma partnerji skupnega nastopa po
zakonu zavezani k reviziji). Če posluje manj
kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano
dokumentacijo za obdobje poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik je izvedel vsaj 2 storitvi načrtovanja in izvedbe celostnih komunikacijskih
strategij v obdobju zadnjih 5 let šteto od
skrajnega roka za oddajo ponudb;
– ponudnik je izvedel vsaj 3 storitve s
področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let šteto od skrajnega roka za
oddajo ponudb. Področje okoljskega komuniciranja zajema projekte komunikacijske
podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, kot so: ločeno zbira-
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nje odpadkov, predelava odpadkov, sanacije divjih odlagališč, sanacije starih bremen,
izgradnja centrov za ravnanje z odpadki,
izgradnja čistilnih naprav in kanalizacij,
zmanjšanje onesnaževanja zraka, okolju
prijazne energije ter okolju prijazni izdelki
(papir, embalaža, material);
– vodja projekta ima vsaj 5 let delovnih
izkušenj na področju razpisanih storitev;
– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel vsaj 2 storitvi načrtovanja in izvedbe
celostnih komunikacijskih strategij v obdobju
zadnjih 5 let šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb;
– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel vsaj 2 storitvi s področja okoljskega
komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb.
Področje okoljskega komuniciranja zajema
projekte komunikacijske podpore ukrepom
za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje,
kot so: ločeno zbiranje odpadkov, predelava
odpadkov, sanacije divjih odlagališč, sanacije starih bremen, izgradnja centrov za ravnanje z odpadki, izgradnja čistilnih naprav in
kanalizacij, zmanjšanje onesnaževanja zraka, okolju prijazne energije ter okolju prijazni
izdelki (papir, embalaža, material);
– idejna zasnova komunikacijskega načrta je skladna z zahtevami naročnika v projektni nalogi.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Priloge E.8: referenčna potrdila ponudnika;
– priloga E.10: življenjepis vodje projekta;
– referenčna potrdila, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Priloge E.12: referenčna potrdila vodje projekta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. razdelanost idejne zasnove komunikacijskega načrta (35%),
2. reference vodje projekta za storitve s
področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let šteto od skrajnega roka za
oddajo ponudb (25%),
3. reference ponudnika ali skupine ponudnikov/konzorcija za storitve s področja
okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih
5 let šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb (20%),
4. ponudbena cena (20%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: CCI
2004/SI/16/C/PE/001/02.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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 30.000 SIT ali enake vsote
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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 “Komuniciranje Celje”. 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.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 11. uri; Javne naprave d.o.o., Teharska
49, SI-3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; EU – Kohezijski sklad (projekt:
Regionalni center za ravnanje z odpadki – CERO Celje / Regional Waste Management Centre Celje, št. projekta: CCI
2004/SI/16/C/PE/001).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-4935/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova talnih obeležb na državnih cestah v RS v letu 2006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
– sklop 1 – območje Celje,
– sklop 2 – območje Nova Gorica,
– sklop 3 – območje Koper,
– sklop 4 – območje Kranj,
– sklop 5 – območje Ljubljana,
– sklop 6 – območje Maribor,
– sklop 7 – območje Murska Sobota,
– sklop 8 – območje Novo mesto,
– sklop 9 – območje Ptuj.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0506.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2003, 2004, 2005) znaša najmanj v višini enkratne vrednosti njegove ponudbe
(brez DDV) (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjem letu pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Izjava o neblokiranem transakcijskem računu, skladna s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
vsak partner);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– zagotovljeno mora biti odgovorni vodja
del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– v obdobju zadnjih 10 let pred objavo
tega naročila odgovorni vodja del pri vsaj
enem istovrstnem poslu, kot je to naročilo in
v višini ocenjene vrednosti (skupaj z DDV)
enega ali več sklopov za katere oddajo ponudbo (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju (funkcija: odgovorni vodja del),
navedeni skladno s predlogo;
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu, vsebinsko skladna s predlogo);
– ponudnik je v obdobju zadnjih petih
letih pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel kot je to naročilo,
v vrednosti vsaj 75% ocenjene vrednosti
(skupaj z DDV) enega ali več sklopov za
katere oddaja ponudbo. Zoper ponudnika
s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
840,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ob-4937/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redni in glavni pregledi objektov na državnih cestah na področju KP, GO, NM,
LJ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v Republiki Sloveniji.
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: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0506.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik

sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2003, 2004, 2005) znaša najmanj v višini
dvakratne vrednosti njegove ponudbe (brez
DDV) dokazilo: izjava o letnih prihodkih in
poslovnem uspehu skladna s predlogo;
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran;
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
2.3.1. Zagotovljen mora biti vodja rednih
in glavnih pregledov objektov, ki izpolnjuje
naslednje zahteve:
– pooblaščeni inženir (skladno z Zakonom o graditvi objektov ali drugim enakovrednim predpisom),
– univ. dipl. inž. grad.,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– vsaj 4 leta delovnih izkušenj pri izvajanju rednih in glavnih pregledov cestnih
objektov.
Dokazilo: podatki o tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja rednih in glavnih
pregledov cestnih objektov), navedeni skladno s predlogo.
2.3.2. Zagotovljeni morajo biti (poleg
vodje pregledov) vsaj 4 pregledniki objektov. Pregledniki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– pooblaščeni inženir (skladno z Zakonom o graditvi objektov ali drugim enakovrednim predpisom),
– univ. dipl. inž. grad.,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri izvajanju rednih in glavnih pregledov cestnih
objektov.
Dokazilo: podatki o tehničnem osebju
(funkcija: preglednik cestnih objektov), navedeni skladno s predlogo za vsakega preglednika posebej.
2.3.3. Zagotovljeni morajo biti posebej
usposobljeni kadri za specialna dela:
– vsaj en preglednik – potapljač,
– vsaj en preglednik – alpinist.
Dokazilo: podatki o tehničnem osebju
(funkcija: preglednik – potapljač, preglednik
– alpinist), navedeni skladno s predlogo za
vsako osebo posebej.
2.3.4. Ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju
naročila.
Dokazila: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega
ponudnika zahteva dokazilo (pogodbo) o zaposlitvi pri ponudniku za določen ali nedoločen čas ter dokazilo o znanju slovenskega
jezika (potrdilo o pridobljeni srednješolski
ali višji izobrazbi v Republiki Sloveniji ali po-
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trdilo pooblaščene ustanove za preverjanje
znanja slovenskega jezika).
2.4 Tehnične zmogljivosti
2.4.1. Ponudnik mora zagotoviti tehnično
in drugo potrebno opremo za kvalitetno in
varno izvedbo pregledov. V času izvajanja
naročila mora imeti zagotovljeno možnost
razpolaganja s specialnim vozilom za pregled objektov. Zagotoviti mora izdelavo »tipičnega varnostnega načrta« za preglede
premostitvenih cestnih objektov (predorov,
mostov, viaduktov…).
Dokazilo: izjava o zagotovljenih tehničnih
zmogljivostih skladna s predlogo.
Opomba: k izjavi mora biti priloženo
dokazilo o lastništvu specialnega vozila za preglede premostitvenih objektov ali
(pred)pogodba o najemu tega vozila.
K izjavi mora biti priložena ponudba za
izdelavo »tipičnega varnostnega načrta« za
preglede premostitvenih cestnih objektov
(predorov, mostov, viaduktov…).
2.5. Reference
2.5.1. Ponudnik je v obdobju zadnjih treh
let pred objavo tega naročila izvedel najmanj
50 rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov (mostov, viaduktov, predorov) s
svetlo razpetino 5 m in več.
Dokazilo: izjava o referenčnem delu,
skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dodatna dokazila (na
primer: pogodbo z delodajalcem) o izvedbi
navedenega referenčnega dela. Naročnik
si pridržuje tudi pravico, da navedbe o referenčnih delih preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če
je kdorkoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji,
s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s
podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli
podizvajalci.
2.5.2. Partner v skupni ponudbi je v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel vsaj
v obsegu, kot ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu, po
vsebini skladno s predlogo.
2.5.3. Podizvajalec je v obdobju zadnjih
treh let pred objavo tega naročila izvedel
najmanj en istovrsten posel vsaj v obsegu,
kot ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: izjava o referenčnem delu, po
vsebini skladna s predlogo.
2.6. Drugi naročnikovi pogoji
2.6.1. Ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.
2.6.2. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila naročnik ni unovčil nobene ponudnikove garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
2.6.3. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, za
katere se je izkazalo, da so neresnične ali
zavajajoče.
2.6.4. Pri izvedbah naročil v obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer:
nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od
dogovorjene…).
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Dokazilo: izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje pogojev 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4.
dokazuje naročnik, na podlagi svoje evidence in dokumentacije.
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: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 29,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5125/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Helena Pleslič, tel. +386/1/300-99-22, e-pošta: hpleslic@dars.si, faks +386/1/300-99-33.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Emilija Erent, tel. +386/1/300-99-87, e-pošta:
eerent@dars.si, faks +386/1/300-99-33.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: drugo.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, tel.
+386/1/300-99-67, faks +386/1/300-99-01.
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 gaje določil
naročnik: izvedba razvojno-raziskovalnih
nalog s področja vzdrževanja in upravljanja avtocest.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 11.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
razvojno-raziskovalne naloge iz naslednjih
vsebinskih področij:
– razvoj storitev,
– upravljanje prometa in prometna varnost,
– javnomnenjske raziskave,
– upravljanje in ekonomika upravljanja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73200000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 73220000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: naslov: tržni potencial storitev na počivališčih Radovljica in Starine ter
trg potencialnih ponudnikov teh storitev.
1) Kratek opis: izvedba ankete, strokovna ocena tržnih potencialov...
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
3) Količina ali obseg: 8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5. Dodatne informacije o sklopih: Emilija
Erent.
Sklop št. 2: naslov: možnost postavitve
manjših samopostrežnih bencinskih črpalk
na malih počivališčih v upravljanju DARS
d.d.
1) Kratek opis: izvedba ankete, strokovna ocena, analiza ekonomske upravičenosti
investiranja...
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
3) Količina ali obseg: 8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3: naslov: tržni potencial trgovine na drobno z oblačili in obutvijo na velikih
počivališčih v upravljanju DARS d.d. in potencialni vlagatelji.
1) Kratek opis: izvedba ankete, strokovna ocena, identifikacija potencialnih vlagateljev...
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
3) Količina ali obseg: 8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4: naslov: ocena funkcionalnosti obstoječega označevanja širšega območja predorov na avtocestah z vidika uporabnikov avtocest.
1) Kratek opis: posnetek in analiza obstoječega stanja signalizacije, predlog modela
postavitve in razporeditve obvestilno-usmerjevalne signalizacije, inženirski predračun
stroškov izvedbe predlagane spremembe...
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
3) Količina ali obseg: 8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 5: naslov: učinkovitost preventivnih varnostnih ukrepov, namenjenih voznikom na avtocestah.
1) Kratek opis: izvedba ankete, predlog
optimalne preventivnih varnostnih ukrepov...
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
3) Količina ali obseg: 8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6: naslov: raziskava slovenskega javnega mnenja o avtocestah.
1) Kratek opis: javnomnenjska raziskava
– stališča lokalnega in regijskega prebivalstva o učinkih izgradnje določenih avtocestnih odsekov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
3) Količina ali obseg: 8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7: naslov: prehod DARS d.d. na
mednarodne računovodske standarde.
1) Kratek opis: analiza več scenarijev
prehoda in predlog vsebinsko in časovno
optimalne variante z učinki na poslovne izkaze družbe pri prehodu na MRS.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
3) Količina ali obseg: 8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 8 sklopov oziroma razvojno-raziskovalnih nalog.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 71,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zakluček:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT ne
glede na število ponujenih sklopov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: delno plačilo po vsaki končani
fazi, 10% po reviziji končane naloge – v
skladu z določili razpisne dokumentacije.
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: v skladu
z veljavno nacionalno zakonodajo s področja javnih naročil in razpisno dokumentacijo
(izpisek iz sodnega registra, potrdilo pristojnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da je ponudnik prenehal poslovati, potrdilo, da ponudnik nima
blokiranega računa...).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ocena tehničnega dela
2. ocena finančnega dela

Ponderiranje

70
30

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 064/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Druge prejšnje objave: 2005/S 216 –
212671.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3. 4. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 6.000
SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti po pošti po predhodno izvedenem plačilu na transakcijski račun
pri Banki Celje d.d. št. 06000-0112292446 in
dostavi prošnje ter dokazila o plačilu po faksu +386/1/300-99-33.
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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 4.
2006 ob 10. uri; Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba klet.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pooblastilom za zastopanje ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, tel. +386/1/300-99-87, faks
+386/1/300-99-33, Slovenija.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, tel.
+386/1/300-99-87, faks +386/1/300-99-33,
Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 8 dni od prejema obrazloženega obvestila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, tel. +386/1/300-99-87,
faks +386/1/300-99-33, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

Ob-5141/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma
Zupančič, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-46,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
http://brezice.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Brežice, kontaktna
oseba: Anica Hribar, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-40,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si, internetni naslov:
http://brezice.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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1 B 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 67/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava elaborata za študijski progam
Fakultete za turizem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občna Brežice.
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: 15 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
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 razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: poleg splošnih pogojev 42.
in 42.a člena ZNJ-1-UPB-1 mora ponudnik
predložiti menico z menično izjavo v višini
10% ponudbene vrednosti brez DDV za zavarovanje resnosti ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) Izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS oziroma izpisek iz druge ustrezne evidence – dokazilo o registraciji.
b) Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki dokazuje, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je to dovoljenje potrebno.
c) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco – dokazilo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku oziroma ni bil
kaznovan v zvezi s podkupovanjem in v
zvezi s poslovanjem (isto dokazilo tudi
k točki 8.f 2. poglavja te razpisne dokumentacije).
d) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki dokazuje, da ponudnik, da
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ni pod prisilno poravnavo, v stečaju, v likvidaciji ali da je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe oziroma da
ponudnikovega poslovanja ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim v skladu s
predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj
sedež.
e) Potrdilo davčnega organa ali drugega
pristojnega organa, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je poravnal obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in druge obvezne dajatve..
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
priložijo BON 1/P in BON 2 (oziroma drug
ustrezen BON obrazec za tuje ponudnike),
fizične osebe pa BON 1/SP oziroma ponudnik, ki ima odprt račun pri poslovni banki
lahko priloži mnenje banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1) Seznam kadrov predlaganega za vodenje izvedbe javnega naročila z navedbo
izobrazbe in izkušenj.
2) Seznam predvidenih podizvajalcev, ki
bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del s
predložitvijo podizvajalskih pogodb ali pogodb o skupnem nastopanju ali izjavo, da
ponudnik ne bo imel podizvajalcev.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja cena 70%,
– reference ponudnika 30%.
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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 12. uri; Občina Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Občina Brežice
Ob-5143/06
Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo
storitev
za izvedbo informacijskih delavnic
RRA severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Mednarodni prehod 4, 5290 Vrtojba zbira ponudbe za izvedbo informacijskih delavnic
za projekt »Vstopi v računalniški svet za
lažji vstop v »svet« dela, ki poteka okviru
donacijske sheme »Računalniško opismenjevanje brezposelnih«.

Št.

Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo na sedežu RRA severne Primorske
ali jo prejmejo po pošti. Razpisna dokumentacija obsega:
A) Vzorec pogodbe o naročilu storitev s
posebnimi pogoji in prilogami
B) Prijavnico
Podrobnosti o razpisnih pogojih so na voljo v Priročniku za donacije in postopke javnega naročanja pri predpristopnih instrumentih (GGAPPI), ki se nahaja na spletni strani:
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm3. Za
vse ostale informacije se lahko obrnete na
RRA severne Primorske, Regijska razvojna
agencija d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba Darijan Krpan – tel. 05/330-66-85.
Ponudbe pričakujemo v roku 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov RRA
severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Mednarodni prehod
4, 5290 Šempeter pri Gorici. Ponudbe morajo prispeti po pošti ali osebno pred iztekom
roka za prejem v zaprti kuverti, ki je označena z: »Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb – Vstopi v računalniški svet
za lažji vstop v svet dela« ter ime in naslov
ponudnika.
RRA severne Primorske, Regijska
razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 352/06

Ob-4942/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 06/06: »Dobava nizkonapetostnih (n.n.) samonosnih energetskih kablov
(SKS) in opornic za podporne izolatorje«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15-17 z
dne 17. 2. 2006, Ob-3826/06, se spremenijo
naslednje točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: čas v mesecih: sukcesivno naročanje, za obdobje 6 mesecev od oddaje
naročila.
VI.4) Dodatne informacije: vsa ostala določila v objavi v Uradnem listu RS, št. 15-17
z dne 17. 2. 2006, Ob-3826/06, ostanejo še
naprej v veljavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. februar 2006.
V Prilogi B – Javni razpis na vodnem,
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju, podatki o sklopih:
Za razpisni sklop št. 01: nizkonapetostni
(n.n.) samonosni energetski kabel (SKS) in
razpisni sklop št. 02: opornice za podporne
izolatorje 20 kV se upošteva naslednje:
4) Navedba različnih datumov za
četka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 6 mesecev.
Elektro Ljubljana, d.d.

19-20 / 24. 2. 2006 /

Stran

1331

Št. 102/587/2006
Ob-4693/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-27, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles-si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Milena Trifunovič, Albinca Suhadolc, (od 10. do 14. ure), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-11, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža telekomunikacijske
opreme za DV 2 x 110 kV Gorica–Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 220 kV Gorica-Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in montaža telekomunikacijske opreme,
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po vsakokratno opravljeni dobavi oziroma
izvršenih delih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 2/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 3. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-4707/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba 109.
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/OP-02/2006-ident
202725.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kompleta terenski dlančnik in tiskalnik (22 kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ul. Mirka Vadnova 3/a,
Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 22 kosov v razpisni dokumentaciji opredeljene računalniške opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: 15 dni od datuma podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku 3,200.000 SIT in veljavnostjo do 3. 5.
2006,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 15. 6. 2006.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od datuma
izdaje računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjave ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o odzivnem času v primeru okvare,
– o garancijski dobi za dobavljeno opremo,
– o zagotavljanju servisa in rezervnih
delov,
– potrjene reference: pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu so
potrjene reference dobavitelja, in sicer za
računalniško opremo predmetnega javnega razpisa. Reference morajo skupaj za
leto 2004 in 2005 znašati 15,000.000 SIT
(z DDV).
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/OP-02/2006ident 202725.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 4. 2006 do
10. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika, in sicer vsak delavnik med 9. in 13. uro
v sobi 109 – OE DTS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ul.
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 3. 4. 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: najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno!
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 10.30, Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka

Vadnova 3/a, 4000 Kranj, v sejni sobi v II.
nadstropju.
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: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 0001870
Ob-4752/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Malis Dušan, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00,
faks 01/582-07-01, elektronska pošta: dusan.malis@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/06/2006/TS-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in namestitev nadzorno upravljalske opreme za MMRP (mejno merilno
regulacijsko postajo) Ceršak.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in namestitev nadzorno upravljalske opreme za MMRP (mejno merilno regulacijsko
postajo) Ceršak.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek marec 2006 in konec junij
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje.
Ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
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ali likvidacijski postopek, drugem postopku,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti
in zdravja pri delu in varstva pred požarom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Povprečni letni prihodki ponudnika za
zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
87,000.000 SIT.
Ponudnik mora zadnje tri mesece pred
oddajo ponudbe poslovati uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora imeti najmanj 2 potrjeni
referenci iz področja, ki se nanaša na daljinsko upravljan nadzorni sistem z izvedeno regulacijo pretoka, tlaka in meritvijo pretečenih
količin plina v plinovodnem sistemu, ki niso
starejše od 5 let.
Ponudnik mora sprejeti zahtevo, da bo
prilagodil svoj vmesnik in MODBUS protokol tako, da ne bo potrebno na programski opremi obstoječega RTU-ja proizvajalca Willowglen izvajati nobenih prilagoditev
zaradi specifike ponujene opreme, ter da
bo pri načrtovanju terminskega plana upošteval možne zakasnitve zaradi prilagoditvenih del.
Ponudnik mora biti ali proizvajalec nadzorne opreme ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca opreme, ki jo bo ponudil.
Ponudnik mora imeti organizirano servisno službo za odpravo napak na ponujeni
opremi.
Ponudnik mora imeti usposobljenega vsaj
enega odgovornega vodjo projekta, ki je zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim
časom, z znanjem za namestitev predmetne
opreme ter z najmanj VII. stopnjo izobrazbe
tehnične smeri, z najmanj 5 leti delovne dobe
kot odgovorni vodja projekta.
Ponudnik mora imeti najmanj 3 delavce s
VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim
časom, z znanjem za namestitev predmetne opreme ter s tri letnimi izkušnjami na
podobnih delih.
Ponudnik mora na svoje stroške izvesti
usposabljanje delavcev naročnika za redna
vzdrževalna dela in odpravo manjših napak
na ponujeni opremi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: največ 5.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna cena,
2. garancijski rok,
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/06/2006/TS-ST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

Št.

pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2006 do
13. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 3. 2006.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: rok za predložitev ponudb bo naročnik opredelil v pozivu za predložitev ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 352/06
Ob-4941/06
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), Uroš Jerina, 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 04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kabelske opreme za s.n. in n.n.
energetske kable.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
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so posamezna skladišča – nadzorništva in
centralno skladišče naročnika v Črnučah,
vsakokrat nerazloženo, razen za pozicije 3,
4, 5, 6, 7, 8 in 9 v razpisnem sklopu 3, ko je
prodajalec dolžan tudi razložiti dostavljeno
blago.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: kabelska oprema s.n. v
izvedbi za SF6 postroje.
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: kabelska oprema nizke
napetosti (n.n.) in samokrčni material.
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. 03
2) Kratek opis: zaščitne cevi in pribor
za kable.
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: kabelska oprema s.n. v izvedbi
za SF6 postroje,
– sklop 2: kabelska oprema nizke napetosti (n.n.) in samokrčni material,
– sklop 3: zaščitne cevi in pribor za kable.
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 enega od razpisnih sklopov, oziroma
1,000.000 SIT v vseh 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 in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– 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,
– pisna izjava ponudnika o dobavnem
roku.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a), da je bila ponujena oprema vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih že
vgrajena v elektroenergetska omrežja držav
EU v količini, ki pomeni vsaj 50% razpisne
količine ali namesto tega dokazila pozitivno
mnenje naročnika razpisa o testni vgradnji
ponujene opreme,
– 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 04/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 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. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-04-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 ali 28 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 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: 20. 3. 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
15. 3. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-5121/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Portorož d.o.o., kontaktna oseba:
Ljubo Milič, Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, Slovenija, tel. 05/672-25-25, faks 05/672-25-30,
elektronska pošta: info@portoroz-airport.si,
internetni naslov: www.portoroz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg OF
13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk,
Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
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: 01/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za dobavo gasilskega vozila.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Aerodrom Portorož d.o.o.,
Sečovlje 19, 6333 Sečovlje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.42.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik naroča eno gasilsko vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali ustrezno zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 30 dni po dobavi, prevzemu in prejemu
pravilno izstavljenega izvajalčevega 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. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora ponuditi gasilsko vozilo, ki bo skladno s specifikacijami iz razpisne
dokumentacije;
5. ponudnik je v zadnjih treh letih od roka
za oddajo ponudb uspešno dobavil vsaj tri
gasilska vozila, katerih pogodbene vrednost
je bila najmanj enaka ali višja od ponudbene
vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za izpolnjevanje pogoja pod točko 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
2. za izpolnjevanje pogoja pod točko 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
3. za izpolnjevanje pogoja pod točko 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. za izpolnjevanje pogoja pod točko 4:
razvidno iz obrazca A-10 specifikacije;
5. za izpolnjevanje pogoja pod točko 5:
razvidno iz obrazca A-4 prijava, točka 1.6
reference.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletnem naslovu www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 12. ure;
Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 12.30; Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 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: 20. 2. 2006.
Aerodrom Portorož d.o.o.

Storitve
Št. 59/623/2006
Ob-4691/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi:
Aleš Kregar, Samo Šober, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-70,
01/474-25-74, faks 01/474-24-42, elektronska
pošta: ales.kregar@eles.si, samo.sober@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Milena Trifunovič, Albinca Suhadolc, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
01/474-25-54, faks 01/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava cenitvenih poročil o oceni višine
škode zaradi ustanovitve služnostne pravice in gradnje daljnovoda na kmetijskih
in gozdnih zemljiščih za DV 2 x 400 kV
Beričevo – Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava cenitvenih poročil o oceni višine škode zaradi ustanovitve služnostne pravice in
gradnje daljnovoda na kmetijskih in gozdnih
zemljiščih za DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 100.000 SIT, z rokom veljavnosti
60 dni od datuma določenega za dostavo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 30 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljenih storitvah.
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
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zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT +1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 124/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-4761/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Darja Nemec, univ. dipl.
inž. grad. in mag. Zvonka Kabaj Tomšič,
univ. dipl. inž. kem. teh., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje preiskav kvalitete pitne vode.
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvajanje preiskav kvalitete
pitne vode vodovodov v upravljanju
podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d. Dela, ki so predmet te naloge
se delijo na:
I. Notranji nadzor vodovodnih sistemovHACCP
I.A. Odvzem vzorcev
I.B. Mikrobiološke preiskave
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I.C. Fizikalno kemijske preiskave
II. Tehnološka kontrola
II.A. Mikrobiološke preiskave
II.B. Fizikalno kemijske preiskave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Nova
Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina
Brda, Občina Miren-Kostanjevica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije. Z izbranim ponudnikom se bo
sklenila pogodba za dobo treh let.
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
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90
dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
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: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v
podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
(okrožno sodišče, gospodarsko-pravdni
oddelek).

Stran

1336 /

Št.

19-20 / 24. 2. 2006

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti
potrjene reference. Upoštevajo se samo
ponudniki, ki so v zadnjih treh letih opravljali podobne storitve na javnih vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo s pitno vodo
območje z več kot 5000 prebivalci. (Pogoj
sta vsaj dve potrjeni referenci, ki ne smeta
biti starejši od treh let, pri enem ali več
naročnikih.);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila in strokovna znanja osebja;
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o pitni
vodi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d. ali na TRR račun št. 02241-0089741389
pri Nova LB d.d. Nova Gorica z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 do 8.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 9. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-4856/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del in
Božidar Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-mari-
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bor.si, bozidar.govedic@elektro-maribor.si,
internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
+386/2/22-00-128 – splošni del in Božidar
Govedič, tel. +386/2/22-00-157 – tehnični
del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: Priloga IB, št. 27 – druge storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne, investicijske in tehnične
dokumentacije:
A) RTP 110/20 kV Ptuj-Breg; B) DV
(KBV) 110 kV Ptuj-Breg; C) RTP 110/20
kV Mačkovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– objekti.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.23.10-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.23.10-0.
2) Kratek opis: izdelava projektne, investicijske in tehnične dokumentacije: RTP
110/20 kV Ptuj-Breg.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
50,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: izvedba v roku 36 mesecev.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.23.10-0.
2) Kratek opis: izdelava projektne, investicijske in tehnične dokumentacije: DV
(KBV) 110 kV Ptuj-Breg.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
20,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: izvedba v roku 36 mesecev.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.23.10-0.
2) Kratek opis: izdelava projektne, investicijske in tehnične dokumentacije: RTP
110/20 kV Mačkovci.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
50,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: izvedba v roku 36 mesecev.

Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali 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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 120,000.000
SIT; sklop A: 50,000.000 SIT; sklop B:
20,000.000 SIT; sklop C: 50,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 86 točk,
2. reference – 10 točk,
3. certifikat ISO – 2 točki,
4. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik,
tel. +386/2/22-00-128 – za splošni del in
Božidar Govedič, tel +386/2/22-00-157 – za
tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 004/06
Ob-4063/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Bled, kontaktna oseba: Janez Šolar, Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-34-00, faks 04/574-21-30, elektronska pošta: gostursol@vgs-bled.si, internetni
naslov: http://www.vgs-bled.si.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme in inventarja pri obnovi sobnega dela in posodobitvi kavarne in seminarskih prostorov v hotelu
Astoria.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 70%,
– garancijski rok: 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Lesnina Inženiring d.d. Ljubljana, kontaktna oseba:
Feliks Kerin, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-20-625, faks 01/43-61-390,
elektronska pošta: feliks.kerin@lesnina-i.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,499.173,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 116 z dne 23. 12. 2005,
Ob-36182/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Višja strokovna šola
za gostinstvo in turizem Bled
Ob-4218/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala javno podjetje d.o.o., kon-
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taktna oseba: Silva Olaj, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-37-10, faks 02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-004/05.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
naftnih derivatov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-004/05: Petrol d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Jožef Petrovič,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-14-234, faks 01/47-14-230, internetni
naslov: www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 142,880.000
SIT, najvišja ponudba 144,436.300 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: JN-004/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37328/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2006.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Ob-4219/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-100,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta:
tone.zorko@sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/05 JNb.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: KZ Krka z.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Bric, Šentjernejska
cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-31-800, faks 07/39-31-840, elektronska pošta: igor.bric@kz.krka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,151.098 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/05 JNb: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-03-324, faks 01/56-03-472, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,133.952 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/05 JNb: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-03-324, faks 01/56-03-472, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,364.771 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/05 JNb: Dolenjske
pekarne d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Slanc, Ločna 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-30-740, faks 07/39-30-775,
elektronska pošta: slanc.damjan@dol-pekarne.si; marinka.kos@dol-pekarne.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 918.850 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-76-100, faks
01/52-45-659, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 921.834 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Mesni butik Pigi
Cvetkovič Boris s.p., kontaktna oseba: Cvetkovič Boris, Ulica bratov Gerjovič 41, 8257
Dobova, Slovenija, tel. 07/49-67-622, faks
07/45-22-051.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,485.977 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Celjske mesnine
d.d., kontaktni osebi: Silvo Jevšnik, Jelka
Rihter, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-55-292, 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): cena 1,590.339 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. 2/05 JNb: MIR Mesna industrija Radgona d.d., kontaktna oseba: Igor
Šmauc, Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/56-49-177,
faks 02/56-11-768, elektronska pošta:
igor.smauc@mir-radgona.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,497.887 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/05 JNb: Mesnine dežele Kranjske d.d., kontaktna oseba:
Tomaž Trček, Agrokombinatska 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-72-503,
faks 01/54-72-500, elektronska pošta: tomaz.trcek@mdk.kras.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,502.055 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/05 JNb: Ljubljanske
mlekarne d.d., kontaktna oseba: Bernarda
Vidrih, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, tel.
01/58-81-500, faks 01/58-81-886, elektronska pošta: bernarda.vidrih@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,847.020 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Mlekarna Celeia mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/71-33-800,
faks 03/71-33-841, elektronska pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,812.324 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-32-277, faks 01/56-13-210, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,116.545 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktni osebi: Barbara Brojan, Igor
Žinič, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/53-09-150, faks 01/53-09-170,
elektronska pošta: prodaja@brumec-ručigaj.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,190.760 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Jata Emona
d.d., kontaktna oseba: Darja Galin, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/52-81-226, faks 01/52-81-526, elektronska pošta: narocilaJJ@jata-emona.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 755.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Era-SV d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Dravi
3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-010,
faks 02/78-80-020, elektronska pošta: milan@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,187.098 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05 JNb: Drogakolinska
d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-21-500, faks 01/47-21-504.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,413.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/05-27 JNb.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 40.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17 z dne 25. 2. 2005,
Ob-5488/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: dobava živil in materiala za prehrano v drugem šestmesečju
oziroma tretjem trimesečju.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-4471/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za splošne
informacije, Tadeja Tome za tehnične informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00,
elektronska pošta gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 19.30.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 433-01/2-2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup 1200 moških in 300 ženskih
spomladansko jesenskih čevljev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah = ------------------------------------ponujena cena
Najnižja cena je prejela največje število
točk.
ad 2) Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 15,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 15,000.000 SIT 16 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 433-01/3-2005: Alpina d.d., Žiri, kontaktna oseba: Igor Šorli,
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
04/515-82-96, faks 04/515-83-70, elektronska pošta: alpina@alpina.si, internetni naslov: http://www.alpina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 13,785.000
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: št.
433-01/2-8/2006/0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 4 z dne 13. 1.
2006, Ob-37669/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 18/2005
Ob-4474/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Murska Sobota, kontaktna oseba: Martina Černela Kocet, Tomšičeva ul. 15, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-03-10, faks
02/530-03-11, elektronska pošta: martina.cernela-kocet@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih izdelkov – živil za potrebe
Dijaškega doma Murska Sobota.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18/2005:
1. sklop: meso in mesni izdelki: MIR Mesna industrija Radgona d.d., Ljutomerska
cesta 28/a, Gornja Radgona, Slovenija;
2. sklop: mleko in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10,
Murska Sobota, Slovenija;
3. sklop: kruh, pekovski izdelki, slaščice:
Mlinopek d.d., Industrijska ulica 11, Murska
Sobota, Slovenija;
4. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš, Slovenija; Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana, Slovenija;
5. sklop: pijače: Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, Ptuj, Slovenija;
6. sklop: sadje in zelenjava: Pitus d.o.o.,
Pesnica 14/a, Zgornja Kungota, Slovenija;
Lubomat d.o.o., Brodarska ulica 8, Krog,
Murska Sobota, Slovenija;
7. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., Ob
Dravi 3/a, Ptuj, Slovenija.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najvišji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena:
– 7,439.650 SIT za 1. sklop: meso in
mesni izdelki,
– 1,182.575 SIT za 2. sklop: mleko in
mlečni izdelki,
– 1,179.953,46 SIT za 3. sklop: kruh, pekovski izdelki, slaščice,
– 2,265.126,39 SIT in 2,357.021,47 SIT
za 4. sklop: zamrznjena živila,
– 128.482,40 SIT za 5. sklop: pijače,
– 1,440.500 SIT in 1,663.133,66 SIT za
6. sklop: sadje in zelenjava,
– 6,155.228,58 SIT za 7. sklop: ostala
živila.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 18/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: za 1. sklop
– 1, za 2. sklop – 2, za 3. sklop – 1, za 4.
sklop – 3, za 5. sklop – 2, za 6. sklop – 5,
za 7. sklop – 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 112-113 z dne
16. 12. 2005 Ob-35204/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Dijaški dom Murska Sobota
Št. 200-4/05-102
Ob-4481/06
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.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN „zdravila infuzije“
200-4/05-21.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava zdravil in medicinskega potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,813.783 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. 200-4/05-21 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Davorin
Poherc – direktor, Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 803.805 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-21 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko Bokal
– direktor, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,100.925 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-21 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005:
Gopharm d.d., kontaktna oseba: Karolina
Kobal Žvanut – direktorica, Cesta 25. junija
1 d, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,510.589 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-21 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005:
Medis d.o.o., kontaktna oseba: Tone Strnad – direktor, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,654.851 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 20,
1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35718/05 z dne 23. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2006.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 200-4/05-103
Ob-4482/06
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 „dializni filtri in ostali
potrošni material“ 200-4/05-17.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava zdravil in medicinskega potrošnega materiala.

19-20 / 24. 2. 2006 /

Stran

1339

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,657.235 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. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005:
Auremiana d.o.o., kontaktna oseba: Boris
Cotič – direktor, Partizanska ulica 109, 6210
Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 329.996 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-17 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005:
Medis d.o.o., kontaktna oseba: Tone Strnad – direktor, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 83.250 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-17 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005:
Gopharm d.d., kontaktna oseba: Karolina
Kobal Žvanut – direktorica, Cesta 25. junija
1d, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,139.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-17 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005:
Lek d.d., kontaktna oseba: Ksenija Butenko Černe, Verovškova 57, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,679.719 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-17 - objava v Ur.
l. RS, št. 116-117/05 z dne 23. 12. 2005:
Medinova d.o.o., kontaktna oseba: Sonja
Viršek – direktorica, Masarykova 17, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,621.726 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35714/05 z dne 23. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2006.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Ob-4720/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: režijski material.
II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
57,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V03-58/06 – sklop 1: Vafra
Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,876.794,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V03-58/06 – sklop 2: Sava
Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,536.188,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V03-58/06 – sklop 3: BIOTOP d.o.o., Dobja vas 114a, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,825.373,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V03-58/06 – sklop 4: Dentacom inženiring d.o.o., Efelkova cesta 61,
3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 752.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004, Ob-21786/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4721/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
102,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V03-59/06 – sklop 1: Radeče Papir Muflon d.o.o., Titova 99, 1433
Radeče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,439.770 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V03-59/06 – sklop 2 in 3:
Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,042.775,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93, z dne 20. 8.
2004, Ob-22068/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: material za popravila
in vzdrževanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
43,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V03-53/06 – sklop 1: Elmis
d.o.o., Ulica Staneta Severja 9b, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,677.685 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. V03-53/06 – sklop 2 in 4:
Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,980.141,66 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. V03-53/06 – sklop 3: Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,618.002,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V03-53/06 – sklop
5: Konus Konex d.o.o., Mestni trg 18, 3210
Slovenske Konjice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,869.592,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-22067/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4723/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pralna in čistilna sredstva.
II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
41,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V03-54/06 – sklop 1 in 2:
Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,960.920 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. V03-54/06 – sklop 3: Inter
Koop d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,762.898,33 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004, Ob-21785/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4724/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pralna sredstva.
II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
10,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. P-63/54-DeS/06: Ecolab
d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,036.544,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4844/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 03-enteralna prehrana.
II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
15,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03: Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,604.080,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25345/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4845/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski potrošni
material za rentgenologijo in angiografijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30: Interpart, d.o.o., Cesta
na Brdo 85, 1125 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 403.980 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,076.120,19 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94.517,92 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,104.790 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,443.683 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,519.227,87 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro – Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,844.331,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,642.980 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,887.916 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mollier, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,099.080 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25.200 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,134.672,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 2 z dne 7. 1.
2005, Ob-2/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4862/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Blaža Arniča Luče, kontaktna oseba: Valerija Robnik, Luče 77, 3334
Luče, Slovenija, tel. 03/584-40-01, faks
03/584-40-01.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil za
potrebe šolske prehrane.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil za potrebe šolske prehrane po posameznih razpisanih sklopih, za čas od
oddaje javnega naročila do 31. 12. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 82 točk,
– fiksnost cen do 8 točk,
– plačilni pogoji do 6 točk,
– lastna proizvodnja do 2 točki,
– odzivni čas za nujne dobave do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: meso in mesni izdelki: Mesnine Žerak d.o.o. Rogatec, kontaktna oseba: Branka Kores, Strmolska ulica 9,
3252 Rogatec, Slovenija, tel. 03/818-26-70,
faks 03/582-73-24, elektronska pošta: prodaja@mesnine-zerak.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,595.595,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 494.400,01 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: ledo@ledo.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: 121.310,88
SIT, najvišja ponudba: 3,698.877,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna
oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,698.877,06
SIT, najvišja ponudba: 121.310,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Miroslav Rednak s.p.,
kontaktna oseba: Miroslav Rednak, Luče
10, 3334 Luče, Slovenija, tel. 03/838-40-13,
faks 03/838-40-14.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,506.782,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Jana Krašna, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-00, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 938.283,89 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Drvi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20,
elektronska pošta: era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,763.895,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjena živila:
Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10,
elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,318.291,81
SIT, najvišja ponudba: 4,279.205,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjena živila:
Kvibo d.o.o., kontaktna oseba: Aljoša Uzar,
Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/598-15-00, faks 04/598-15-13.
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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: 3,318.291,81
SIT, najvišja ponudba: 4,279.205,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: Nektar & Natura d.o.o.,
kontaktna oseba: Sonja Starc, Kamniška
cesta 24, 1235 Radomlje, Slovenija, tel.
01/724-0300, faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6.030,41
SIT, najvišja ponudba: 2,217.150,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi,
sirupi in ostale pijače: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi
3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20, elektronska pošta: erasv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6.030,41
SIT, najvišja ponudba: 2,217.150,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja
Štimulak, Ob Dravi 2 a, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,886.536,66 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: 47-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Uradni list RS, št. 106 z dne 25. 11.
2005, Ob-31783/05.
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: 17. 2. 2006.
Osnovna šola Blaža Arniča Luče
Ob-4872/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Mateja Knez, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-42,
faks 03/896-11-23, elektronska pošta: Mateja.knez@kp-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: naročanje materialov
pri rednem in investicijskem vzdrževanju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):

– sklop A – 50,000.000 SIT,
– sklop B – 40,000.000 SIT,
– sklop C – 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-29111/05: Trgocomerce, d.o.o. Domžale, kontaktna oseba: Draga Arnež, Jarška cesta 18, 1230 Domžale,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,965.484,20 SIT.
Valuta: 31. 12. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-29111/05: Armature
d.o.o., kontaktna oseba: Kristijan Senica,
Koroška cesta 55, 2366 Muta, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,534.873,80 SIT.
Valuta: 31. 12. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-29111/05: GIA-S d.o.o.,
kontaktna oseba: Ladislav Krevs, Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,979.595 SIT.
Valuta: 31. 12. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-29111/05: Zagožen
d.o.o., kontaktna oseba: Zdravko Zagožen,
Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72,534.715 SIT.
Valuta: 31. 12. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-29111/05: CMC Ekocon d.o.o., kontaktna oseba: Oliver Macinič,
IOC Zapolje 1/10, 1370 Logatec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,534.873,80 SIT.
Valuta: 31. 12. 2007.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-29111/05: Merkur d.d.,
kontaktna oseba: Aleš Verbnik, Cesta na
Okroglo 7, 4202 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,920.450 SIT.
Valuta: 31. 12. 2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2911/05 z dne 28. 10. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-4919/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 86-2005/JNB.
II.5) Kratek opis: razglednice in voščilnice – velikonočni program.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena in
vzorci.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 86-2005/JNB: Sidarta
d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,037.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 86-2005/JNB: Emma
d.o.o., Veličkova 43, 1430 Hrastnik.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 831.900 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 86-2005/JNB: Papirna galanterija Šum, d.o.o., Prešernova 21, 1410
Zagorje ob Savi.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,514.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 86-2005/JNB: T – Graf,
Rudolf Tovornik s.p., Letnerjeva 6, 3000
Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,132.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 86-2005/JNB: Gikart, papirna galanterija, Franc Gikart s.p., Brinje
2a, 1262 Dol pri Ljubljani.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,026.700 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 86-2005/JNB: V. P. C.,
d.o.o., Trnoveljska 2b, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,190.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 86-2005/JNB: Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,210.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 86-2005/JNB: Pot,
Ljubljana, d.o.o., Tacenska cesta 29, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 480.000 SIT brez
DDV.

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 86-2005/JNB: Hočevar
– Gaspari, Hočevar Štefan, s.p., Pražakova
6, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 596.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 86-2005/JNB: Etiketa tiskarna, d.d., Industrijska ulica 6, 4226 Žiri.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 100.000 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 86-2005/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6518/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 200-4/05-104
Ob-5127/06
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 „ostali medicinski potrošni material“ 200-4/05-19.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava zdravil in medicinskega
potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,158.781 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: Auremiana d.o.o., kontaktna oseba: Boris Cotič
– direktor, Partizanska 109, 6210 Sežana,
Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-17 – objava v Ur.
l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005: Johnson & Johnson d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Dežnak – direktor, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-17 – objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Olympus Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Lovšin Tone, Baznikova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35716/05 z dne 23. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 2. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Gradnje
Ob-4216/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Markovci, kontaktna oseba: Zdenka Pauko, Markovci 43, 2281 Markovci, Slovenija,
tel. 02/788-88-84, faks 02/788-88-81, elektronska pošta: zdenka.pauko@markovci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 352-05/2005-1G.
II.5) Kratek opis: izvedba nizkih gradenj
– gradnja cest, vodovodov, kanalizacije in
javne razsvetljave v Markovcih – kanalizacija kanal 4.2, odsek 19-36, rekonstrukcija
ceste LC 328290, javna razsvetljava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,977.375,06 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijski rok,
– rok izgradnje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 352-05/2005-1: Cestno
podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Boža
Buč, Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-800, faks 02/78-80-832,
elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,977.375 SIT;
najnižja ponudba 47,977.375 SIT, najvišja
ponudba 51,651.106,20 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 10,000.000 SIT, delež
21,0%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05/2005-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14329/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Občina Markovci
Ob-4472/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročil: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.20.00.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 59/05 VVPOG; Šifra zadeve: 430-328/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih, več
in manj del pri izvedbi gradbeno obrtniških ter instalacijskih del – finalizacija
vzhodnega trakta objekta bivše vojašnice na Roški cesti v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,500.000 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:
(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. 59/05 VV-POG; Šifra zadeve: 430-328/2005: Lesnina Inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,464.439,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4473/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.20.00.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 65/05 VVPOG; Šifra zadeve: 430-374/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba manj in dodatnih gradbeno obrtniških ter instalacijskih del z zunanjo ureditvijo pri prenovi
objekta stare porodnišnice v Novem me-
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stu za potrebe Upravne enote Novo mesto in inšpekcijskih služb.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,166.666,67 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) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
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. 65/05 VV-POG; Šifra
zadeve: 430-374/2005: Joint Venture: Imos
d.d. Ljubljana, kot vodilni partner in CGP, cestno in gradbeno podjetje d.d., Novo mesto
kot izvajalec, Dunajska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,082.220,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-1/06
Ob-4882/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.20-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000473.
II.5) Kratek opis: gradnja viaduktov na
AC odseku Hrastje-Kronovo, pododsek
Lešnica-Kronovo od km 7,770 do km
13,215.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3.483,000.000 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: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ Primorje d.d., Ajdovščina + CMC d.d., Celje, kontaktna oseba: Stanislav Černe, univ.
dipl. inž. grad., Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.255,493.378,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000473.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 91 z dne 14. 10.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-4884/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00506/2005.
II.5) Kratek opis: AC Maribor–Lenart III.
etapa od km 5+000 do km 7+800, AC Lenart–Sp. Senarska od km 7+800 do km
10+020.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11.575,000.000 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: J.V. SCT d.d.,Ljubljana
+ Primorje d.d., Ajdovščina + CP Maribor
d.d., Maribor, kontaktna oseba: Stanislav
Černe, univ. dipl. inž. grad., Slovenska cesta
56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9.585,484.991,20 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: 00506/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 06/2006
Ob-4217/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-
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nije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC SAP-05-020/05-S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje – standardna podpora SAP licenc in doku licenc.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– 28,3 mio SIT letno – vzdrževanje,
– 2,5 mio SIT – dokup licenc.
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: povezani z zaščitno izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo vzdrževanje – standardna podpora
SAP licenc in doku licenc: SAP, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,283.200 SIT z DDV
– dokup licenc in 29,456.049,60 SIT z DDV
– enoletno vzdrževanje.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 14. 2. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 13/2006
Ob-4220/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC VZ-8-018/05-S.
II.5) Kratek opis: dokup licenc in vzdrževanje programske opreme IMIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
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– 12,7 mio SIT letno – vzdrževanje,
– 11,7 mio SIT – dokup licenc.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: dokup licenc in vzdrževanje
programske opreme IMIS: Imaging Systems,
Informacijski sistemi, d.o.o., Ulica Nade Ovčakove 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,152.000 SIT letno
– vzdrževanje in 9,504.000 SIT – dokup
licenc 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:
25. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 13/2006
Ob-4222/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC PRG-02-012/05-S.
II.5) Kratek opis: nakup storitev projektiranja in programiranja poslovnih
aplikacij integriranega informacijskega
sistema Zavoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59 mio SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo sklop 1: projektiranje:
ni izbire.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): cena ni izbire; 174.9600 SIT
z DDV/dan, najvišja ponudba 198.000 SIT z
DDV/dan SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo sklop 2: programiranje:
ni izbire.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ni izbire; 74.400 SIT
z DDV/dan, najvišja ponudba 141.960 SIT
z DDV/dan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26237/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: objava v UL EU:
2005/S 189-186500 z dne 30. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 13/2006
Ob-4223/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC EX-2-017/05-S.
II.5) Kratek opis: ekspertno svetovanje
pri nabavi IT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,3 mio SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo ekspertno svetovanje pri nabavi IT: Gartner Ireland Limited.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30.240 EUR letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2005.
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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: 14. 2. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 13/2006
Ob-4224/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC VZ-7-013/05-S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje sistema
SPIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,5 mio SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo vzdrževanje sistema SPIS:
SRC.SI, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,668.400 SIT letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 14. 2. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 36-094/01
Ob-4479/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, kontaktna oseba: Olga Funa,
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-14-32, faks 01/306-15-78, elektronska pošta: Olga.Funa@ljubljana.si.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-2/05.
II.5) Kratek opis: izvajanje svetovalnega inženiringa s strokovnim nadzorom
pri gradnji več stanovanjskih objektov
A3, B1 in V1 v funkcionalni enoti F3, MS
1/2 in MR 1/1 »Zelena jama« v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: - odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
a) ponudbena cena 60%,
b) reference ponudnika za opravljanje
svetovalnega inženiringa 25%,
c) osebne reference strokovnih kadrov
15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-2/05: DDC svetovanje inženiring, d.o.o., kontaktna oseba:
Jana Sommereger Primožič, Kotnikova 40,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-81-18, faks 01/306-81-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,025.000 SIT,
najnižja ponudba: 20,025.000 SIT / najvišja
ponudba: 46,800.000 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: JR-2/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 95-96 z dne 28. 10.
2005, Ob-29293/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2006.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana

II.5) Kratek opis: tiskanje dodatne količine in povečanega obsega strani dvojezičnih obrazcev za napoved dohodnine
za leto 2005, dodatne količine navodila za
izpolnjevanje obrazca v slovenskem jeziku, dodatne količine navodil za izpolnjevanje obrazca za napoved dohodnine za
leto 2005 v italijanskem in madžarskem
jeziku in dodatnih dvojezičnih spremnih
letakov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. NJ 04/2006 tiskanje
DOH1: SET podjetje za usposabljanje invalidov, d.d., kontaktna oseba: Avgust Hribar,
Vevška c. 52, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-44-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,295.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-11/2006-01111-00.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se
odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s 1.a točko 97. člena
ZJN-1A. Dodatnih storitev ni mogoče tehnično in ekonomsko ločiti od glavnega naročila,
ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire
za naročnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Ob-4495/06
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.14.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN 04/2006 tiskanje DOH1.

Št. 102/06
Ob-4501/06
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: Andrej Perko, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-92-92, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: Andrej.perko1@gov.si, internetni
naslov: http://www.arsktrp.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izvajanje poštnih storitev ARSKTRP v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 18/06: Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: Jure Smodič,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija,
tel. 02/449-20-00, faks 02/449-23-71, elektronska pošta: info@posta.si, internetni naslov: http.//www.posta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 150,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 412-29/00040-00014/06
Ob-4705/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, kontaktni osebi: Mitja Ribarič, Žiga
Ogrizek, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/473-48-50, faks
+386/1/473-48-60, elektronska pošta: Mitja.ribaric@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.22.40.00-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.32.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-0029.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije za NOI center za Kontrolo
zračnega prometa na letališču Ljubljana.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– izdelava ocene investicijske vrednosti
GOI del.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 412-0029.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 872 z dne 30. 9. 2005,
Ob-6241/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: predmet javnega naročila ni bil oddan nobenemu od ponudnikov, ki so oddali ponudbe. Naročnik namreč
ni prejel nobene ponudbe, ki bila v celoti
pravilna, primerna in sprejemljiva.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2006.
Kontrola zračnega prometa Slovenije
Št. 430-14/2006-7
Ob-4762/06
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:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna 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: MORS 459/2005 – PSP,
tiskanje in distribucija revije »Obramba«.
II.5) Kratek opis: tiskanje in distribucija
revije »Obramba«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,640.000 SIT brez vključenega
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 459/2005
– PSP: b izbrani sklop: Defensor d.o.o., Podutiška 148, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/500-30-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,640.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-14/2006-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-4855/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7810.00.0.0–8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 7811.43.0.0–2, 7814.00.0.0–0.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000607/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
obrazcev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000607/2005: Tiskarna
Koštomaj, Koštomaj Marjan s.p., Meškova
6, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,669.650 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 607/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-30921/05.
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: 20. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-4221/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/2005-B.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za daljinsko vodenje ločilnih
mest.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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.: 8/2005-B: Tehmar
d.o.o., kontaktna oseba: Korpar Davorin,
Panonska ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija,
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tel. 02/450-15-00, faks 02/450-15-50, elektronska pošta: d.korpar@tt-mb.si, internetni
naslov: www.tt.-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 113,930.636 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.: 8/2005-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
113,275.530 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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: 8/2005-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
93 z dne 21. 10. 2005, Ob-27996/05.
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: 14. 2. 2006.
Elektro Primorska

Gradnje
Ob-4708/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-01/2006-ident 117020.
II.5) Kratek opis: menjava stikalnih ur.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop (območje Zg. Gorenjske):
6,500.000 SIT,
2. sklop (območje Sp. Gorenjske):
14,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
II.F-01/2006-ident 117020
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OmP-01/2005: Siteep
d.d., kontaktna oseba: Mitja Pertot, Pivovarniška ul. 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-61-00, faks 01/232-21-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
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Cena:
1. sklop: 3,430.000 SIT,
2. sklop: 7,118.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OmP01/2005-II.F-01/2006-ident 117020.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV):
1. sklop: 3,430.000 SIT,
2. sklop: 7,118.500 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-01/2006-ident 117020.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2006.
VI.4) število prejetih ponudb:
1. sklop: 3,
2. sklop: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

stanovanjskih stavb in zunanjo ureditvijo
območja.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
1. nagrada v bruto vrednosti 1,500.000
SIT,
2. nagrada v bruto vrednosti 1,000.000
SIT.
Številka: 1.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: Dekleva Gregorič arhitekti,
projektiranje d.o.o., kontaktna oseba: Aljoša Dekleva, Gornji trg 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Vrednost nagrade: 1,250.000
SIT.
Številka: 2.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: API d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Uroš Birsa, Zemljemerska 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Vrednost nagrade: 833.333,33
SIT.
VI.2) Število udeležencev: 2.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št. 101 z
dne 11. 11. 2005, Ob-30547/05.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Javna naročila male
vrednosti
Ob-5119/06

Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-4865/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan
Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-59, faks
01/471-05-03, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil naročnik: JN-11-Na/2005, 2305-11/05.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.22.20.00-1.
Kategorija storitve: A-12.
II.3) Opis: javni projektni natečaj za
izbiro najprimernejše rešitve stanovanjske soseske in stanovanjskih stavb v
območju LN Novi Dragomelj 1, 2. etapa
z izbiro projektanta za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo

Izvajanje tekočih aktuarskih storitev in
sodelovanje pri projektih
Naročnik: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno na
sedežu naročnika, pisno po pošti ali telefaksu št. 01/474-67-47.
Predmet naročila: izvajanje tekočih
aktuarskih storitev in sodelovanje pri
projektih:
a) Tekoče aktuarske storitve:
– opravljanje kontrol in poročil ob konverziji vzajemnega pokojninskega sklada,
– priprava in kontrola informativnih izračunov rent,
– odmera/kontrola odmer pokojninskih
rent,
– izračun matematičnih rezervacij,
– sodelovanje pri pripravi in razvoju informacijske podpore izvajanju dodatnih pokojninskih zavarovanj in izplačevanju pokojninskih rent,
– priprava poročil Agenciji za zavarovalni nadzor in Slovenskemu zavarovalnemu
združenju,
– opravljanje drugih aktuarskih izračunov
in nalog za potrebe poslovanja in razvoja,
– razvoj in uporab analistskih orodij;
b) Sodelovanje pri projektih:
– dolgoročna strategija preoblikovanja
Kapitalske družbe, d.d.,
– oblikovanje Kritnega sklada Sklada
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
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– prevzem EUR v Kapitalski družbi, d.d.
in pokojninskih skladih,
– upravljanje s tveganji.
Specifike naročila: potrebna je licenca
aktuarja, ki sodeluje pri izvajanju predmeta
naročila.
Okvirni znesek naročila (brez DDV): 9,8
mio SIT.
Trajanje naročila: od 1. 5. do 31. 12.
2006.
Roki za izvedbo postopka:
– rok za oddajo ponudbe: 20. 3. 2006
do 9. ure,
– interno odpiranje ponudb: 20. 3. 2006
ob 10. uri,
– predviden datum odločitve: 3. 4.
2006.
Kapitalska družba d.d.

Javni razpisi
Št. 41403-1/2005
Ob-4678/06
Obvestilo
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja zaključitev javnega razpisa za dodelitev kreditov
za spodbujanje malega gospodarstva, obrti,
turizma in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
in subvencioniranje obrestne mere, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 82, dne
9. 9. 2005, Ob-24087/05.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-4913/06
Obvestilo
Podjetniški center Novo mesto Svetovanje in razvoj d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto, objavlja, da sta z 28. februarjem 2006 zaprta:
1. razpis A) finančno pomoč osebam, ki
so oziroma bodo realizirale samozaposlitev
s posredovanjem ZRSZ od 1. 1. 2004 naprej
in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju
brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki
povečujejo število zaposlenih, od 1. 1. 2005
naprej (»Razpis A«), B) posojil za samozaposlitev podjetnikov začetnikov, odpiranje
novih delovnih mest v malem gospodarstvu
in pri delodajalcih (do 50 zaposlenih), od
1. 1. 2005 naprej (»Razpis B«) in za posojilo (obratna sredstva) delodajalcem, ki so
prejeli iz razpisanih sredstev Garancijske
sheme za Dolenjsko za leto 2005 posojilo
za nakup opreme, Ob-8894/05 in
2. razpis dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za
leto 2005, Ob-8895/05, objavljena v Uradnem listu RS, št. 34 z dne 1. 4. 2005.
Razpisa za leto 2006 bosta objavljena
predvidoma aprila 2006.
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.
Ob-5120/06
Obvestilo
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2006, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
se z dnem 16. 2. 2006 zapira na področju
Območne službe Nova Gorica zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za leto
2006.
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Po objavi o zaprtju javnega razpisa se
za navedeno območno službo lahko oddajo
na razpis samo še vloge za programe javnih
del, ki bodo pomenili pomoč pri odpravljanju
posledic naravnih nesreč, ter za programe,
ki bodo vključevali posebej ranljive skupine brezposelnih oseb. Vloge morajo imeti
oznako: Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2006 (pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč ali program za
posebej ranljive skupine brezposelnih oseb)
in Ne odpiraj – Vloga.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-4912/06
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa za spodbujanje
novega zaposlovanja starejših, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005
in št. 87 z dne 30. 9. 2005:
V točki 4 javnega razpisa: se besedilo
prvega odstavka nadomesti z:
Delodajalci v profitnem in neprofitnem
sektorju, ki bodo za obdobje najmanj enega
leta zaposlili brezposelno osebo starejšo od
50 let, ki jim jo bo posredoval Zavod.
V točki 5 javnega razpisa se zadnji odstavek nadomesti z:
Maksimalno število točk je skupaj 110.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z
najmanj 80 točkami. V primeru večjega števila ustreznih vlog od razpoložljivih sredstev
(na zadnjem odpiranju vlog) bodo izbrane
tiste, ki bodo zbrale višje število točk. Kolikor
bo kljub temu še vedno večje število vlog z
enakim številom točk, bo izbrana tista, ki je
prej prispela na javni razpis (po zaporedju
prispetja vloge).
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 38-1/2006

Ob-5118/06
Popravek
Za predmetni javni razpis za izobraževanje učiteljev za uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje
15. 10. 2007, oznaka razpisa: MŠŠ-IZO3RO-38-1/2006, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006, Ob-2705/06, objavljamo naslednje spremembe oziroma dopolnitve (skladno se spremeni tudi razpisna
dokumentacija, ki je popravljena objavljena
na naslovu: http://www.mss.gov.si/):
I. spremeni se predmet razpisa, ki se
glasi:
»Javni razpis za izobraževanje učiteljev
za uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje do 15. 9. 2007
je razdeljen v štiri sklope:
1. sklop 1: projekti izdelave e-gradiv in
priprava programov seminarjev za vzgojitelje in učitelje za uporabo teh e-gradiv predvidoma za obdobje do 15. 9. 2006 (»manjši
projekti«);
2. sklop 2: projekti izdelave e-gradiv, priprava programa in izvedba seminarjev za
vzgojitelje in učitelje za uporabo teh e-gradiv
(»večji projekti«) predvidoma za obdobje do
15. 9. 2007;
3. sklop 3: projekti zbiranja manj obsežnih e-gradiv za poučevanje in učenje ter
priprava programa in izvedba seminarjev za
vzgojitelje in učitelje, uporabo teh e-gradiv
predvidoma za obdobje do 15. 9. 2007;
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4. sklop 4: projekt podpore nadaljnjemu
izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskemu učenju vzgojiteljev, učiteljev in drugih
strokovnih delavcev na vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju uporabe IKT pri
poučevanju in učenju predvidoma za obdobje do 15. 9. 2007«.
II. v poglavju III. Pogoji razpisa se pod
točko »E) pogoji za e-gradiva« dopolni odstavek pod zaporedno številko 1.A), ki se
sedaj glasi:
»vsebina e-gradiva mora pokrivati tematiko učnih načrtov oziroma katalogov
znanj (v prijavi mora prijavitelj opisati skladnost e-gradiva) – učni načrti oziroma katalogi znanj so dosegljivi preko naslovov:
http://www.mss.gov.si/, http://www.zrss.si,
http://www.cpi.si, oziroma v knjižni obliki na
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana (po pošti ali po
faksu 01/300-51-99 ali po elektronski pošti:
zalozba@zrss.si). V prijavi mora prijavitelj
podrobno opisati vsebino e-gradiva in usklajenost z učnim načrtom.«.
III. v poglavju III. Pogoji razpisa se pod
točko »F) Pogoji za zbiranje e-gradiv« dopolni odstavek pod zaporedno število 2. in
3. ter doda odstavek pod zaporedno število
6. Odstavka pod zaporedno število 2. in 3.
se sedaj glasita:
»2. prijavitelji lahko prijavijo le nadgradnje zbiranja e-gradiv na internetu preko
spletnih strani (www), ki že delujejo in je
objavljenih vsaj 100 e-gradiv vsaj 30 različnih avtorjev;
3. število novih e-gradiv, ki morajo biti
objavljeni v času projekta, mora biti v posameznem koledarskem letu vsaj 400 vsaj
80 različnih avtorjev (med te se ne štejejo
e-gradiva, ki bodo nastala v okviru tega razpisa, tj. sklop 1 ali 2).«
Odstavek pod zaporedno število 6. se
glasi:
»6. izjava, da bo za vsa objavljena egradiva prijavitelj objavil tudi ime in priimek
avtorja ter njegov e-mail naslov.«
IV. v poglavju III. Pogoji razpisa se spremeni točka »J) terminski načrt projekta«, ki
se sedaj glasi:
»J terminski načrt projekta – vsi sklopi
(povezan je s porabo sredstev iz posameznega proračunskega leta)
1. Sklop 1: projekt se mora končati najkasneje do 15. 9. 2006;
2. Sklop 2, 3 in 4: projekti se začnejo
predvidoma v aprilu 2006 (oziroma s podpisom pogodbe) in trajajo najkasneje do 15. 9.
2007;
3. Sklop 2 in 3: za vsak prijavljeni projekt
je potrebno načrtovati porabo sredstev takole: polovico sredstev v letu 2006 in polovico
sredstev v letu 2007 (npr. v letu 2006, 6 mio
SIT in v letu 2007, 6 mio SIT), tudi če se vse
dejavnosti zaključijo v letu 2006;
4. Sklop 4: načrtovana sredstva za projekt so lahko v koledarskem letu 2006 največ 7 milijonov SIT in v koledarskem letu
2007 največ 11 milijonov SIT;
5. Sklop 2, 3 in 4: v prijavi mora prijavitelj
predvideti v posameznem koledarskem letu
2006 in 2007 vsaj dve fazi, kjer se zadnja
v posameznem letu konča najkasneje do
15. 9. 2006 oziroma 15. 9. 2007. V okviru
vsake faze prijavitelj predvidi:
– rezultate ob koncu faze,
– porabljena finančna sredstva v posamezni fazi oziroma potrebna sredstva za
izvedbo posamezne faze (opravljeno delo
in storitve).«
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V. v poglavju III. Pogoji razpisa se pod
točko »L) kadrovski pogoji za prijavljene«
dopolni odstavek pod zaporedno število
3.b), ki se sedaj glasi:
»Sklop 1 in 2: vsak prijavljeni, ki bo
(so)avtor vsebin e-gradiva, mora imeti izkušnje pri pripravi e-gradiv (dokazilo o egradivu – naslov in dosegljivost e-gradiva,
lahko je e-gradivo priloženo v tiskani obliki;
e-gradivo mora vsebovati interaktivne elemente, kjer se povezava – link ne šteje za
interaktivni element)«.
VI. v poglavju III. Pogoji razpisa se pod
točko »M) vmesna poročila in končno poročilo o projektu« spremeni odstavek pod
zaporedno št. 1, ki se sedaj glasi:
»1. izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da bo ob koncu vsake faze in v
rokih, ki so določeni s tem razpisom, oddal
vmesna poročila in končno poročilo v skladu
z Navodili za končnega prejemnika o načinu oddaje računa/zahtevka za plačilo oziroma vmesnih in končnih poročil ter poročila
zagotavljal tudi v informacijskem sistemu
projektnega vodenja pri naročniku (zadnja
faza v posameznem letu se mora končati
do 15. septembra v posameznem letu 2006
in 2007) – ministrstvo bo vmesna in končna poročila in predvsem izdelke projekta
(nastale v posameznih fazah in ob koncu
projekta) ocenil kot primerne/neprimerne
– samo primerna poročila in izdelki so lahko
osnova za plačilo sredstev za projekta v posamezni fazi ali ob koncu projekta.«
VII. v poglavju VIII. Okvirna višina razpoložljivih sredstev se v tabeli spremeni besedilo v tretji vrstici prvega in drugega stolpca,
ki se sedaj glasi:
»za dejavnosti zaključene do 15. septembra«.
VIII. v poglavju IX. Obdobje za porabo
sredstev se spremeni prvi odstavek, ki se
sedaj glasi:
»Za sredstva, dodeljena za posamezno
leto, mora izbrani izvajalec finančna in druga
zahtevana dokazila za izplačilo posredovati
ministrstvu najkasneje do 15. septembra v
tekočem letu.«.
IX. v poglavju X. Rok za izvedbo aktivnosti se spremeni prvi odstavek, ki se
sedaj glasi:
»Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa je april 2006. Čas izvajanja celotnega projekta pa je najkasneje do
15. septembra 2007.«.
X. v poglavju XV. Dostop do razpisne
dokumentacije in naročnika se v tretjem odstavku »Informativna dneva« dopolni vsebina druge alineje, ki se sedaj glasi:
»– 7. 3. 2006 ob 12. uri na Ministrstvu
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
v sejni sobi št. 425 v 4. nadstropju (predvidoma od 12. do 13. ure o prijavi projekta in
druga vprašanja; predvidoma ob 13. do 15.
ure o standardu SCORM).«
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-5130/06
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa za usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005, št. 82 z dne 9. 9. 2005 in št. 93 z dne
21. 10. 2005.
V 4. točki javnega razpisa se sedma alinea prvega odstavka nadomesti z besedi-
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lom: delodajalci, ki imajo sedež na območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti
ohranjajo prednost pri izboru, na razpis pa
se lahko prijavijo tudi izvajalci iz drugih območij Slovenije.
V 5. točki javnega razpisa: merila za izbor, se besedilo pod 3. točko nadomesti
z besedilom: maksimalno število točk je
skupaj 170. Izbrane bodo vloge, ki bodo
ovrednotene z najmanj 110 točkami in bodo
na merilu 1 pridobile najmanj 50% točk. V
primeru večjega števila ustreznih vlog od
razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), bodo izbrane tiste, ki bodo zbrale
višje število točk. Kolikor bo kljub temu še
vedno večje število vlog z enakim številom
točk, bo izbrana tista, ki je prej prispela na
javni razpis (po zaprtju prispetja vlog).
V 8. točki javnega razpisa: rok za oddajo
vlog ter način predložitve vlog, se besedilo
tretjega odstavka dopolni z besedilom: četrto odpiranje do 12. ure 17. marca 2006 ali
oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 17. marca 2006 do 24. ure.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 100/06
Ob-4709/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in
97/03) objavlja Ministrstvo za kulturo
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov ter mreže
art kinematografov – JPR12-KT-2006
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj
dveh mednarodnih festivalov ter svetovnih
kinotečnih filmov, (v nadaljevanju: kinematografska distribucija),
– sofinanciranje mreže art kinematografov, (v nadaljnjem besedilu: mreža art
kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 24/98,
108/02).
A) Kinematografska distribucija:
2. Razlaga pojmov:
Kinematografska distribucija pomeni
vsako komercialno dejavnost, povezano z
eksploatacijo filma v kinematografih, to je
nakup distribucijske pravice, nakup filmskih
kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane
promotivne aktivnosti.
Distributer je pravna ali fizična oseba,
registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije.
Evropski film je igrani, animirani ali dokumentarni film, dolg najmanj 70 minut, ki
ustreza pogojem iz Konvencije o evropski
koprodukciji (Uradni list RS, št. 22/03).
3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«:
– za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali
distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v
Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo kriterije
tega razpisa.

4. Filmi, za katere distributer lahko dobi
finančno pomoč na ciljnem razpisu:
– ne smejo biti pred tem že distribuirani
na ozemlju Republike Slovenije (izjema so
kinotečni filmi),
– ne smejo kršiti človekovih pravic.
5. Distributerji lahko na javnem ciljnem
razpisu kandidirajo s projekti:
– nakupa ali izdelave največ 2 filmskih
kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji
in so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere je distributer
pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike Slovenije,
– tehnične obdelave filmov iz prve alineje (n.pr. prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje),
– promocije filmov iz prve alineje.
6. Splošni razpisni kriteriji:
V postopku izbire predlaganih projektov s področja kinematografske distribucije
bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– komunikativnost filma,
– festivalska uspešnost filma,
– pomembnost filma za svetovno filmsko
zgodovino v primeru kinotečnih filmov,
– pomembnost filmskega avtorja v primeru kinotečnih filmov.
7. Prednostni kriteriji za sofinanciranje
kinematografske distribucije so:
– da zagotavlja predlagatelj višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov,
– da zagotavlja predlagatelj z distribucijskim načrtom distribuiranje predlaganega
filma v čim večjem številu kinematografov v
Republiki Sloveniji,
– da predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programih Media Plus.
8. Zahtevana dokazila za predlagateljedistributerje so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Sofinancira se distribucija posameznega filma, ne distributerjev.
10. Finančnih sredstev, pridobljenih na
ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni
mogoče prenesti na podizvajalce ali druge
tretje osebe.
11. Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu za sredstva,
ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
12. Okvirna
vrednost
razpoložljivih
sredstev, namenjenih za ciljni razpis, je:
27,500.000 SIT za distribucijo filmov.
13. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50%
vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne
sme preseči 2,000.000 SIT.
B. Mreža art kinematografov:
14. Razlaga pojmov: kinematograf je javni kinematograf, ki je registriran za kinematografsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije.
15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje kinematograf, ki:
– deluje kontinuirano vse leto,
– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,
– ima najmanj 4 projekcije na teden,
– ima najmanj 50 sedežev,
– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi zagotavljal prikazovanje sofinanciranih
filmov na vsaj 20% projekcij na platnu, za
katerega podaja vlogo.
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16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom:
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične
infrastrukture za javno predvajanje filmov
na posameznem platnu, ki ustreza 15. točki
tega razpisa,
– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno
platno, ki ustreza 15. točki tega razpisa.
17. V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov
se upoštevajo naslednji temeljni kriteriji:
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren
razvoj kinematografske mreže na celotnem
ozemlju Republike Slovenije,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– da je vsebina projekta tehtno in vsebinsko utemeljena ter obrazložena.
18. Prednostni kriteriji za sofinanciranje
projektov s področja mreže art kinematografov:
– da je predlagatelj projekta z ekonomsko šibkega, razvojno omejevanega ali območja s strukturnimi problemi,
– da predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programu Media Plus, oziroma
Evropa Cinema.
19. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji.
20. Predlagatelj je dolžan podati poročilo o dosedanjem prikazovanju evropskih
filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v
veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni
v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov, za obdobje od 1. 1. 2005 dalje.
21. Natančni roki za oddajo poročil, vezanih na nove sofinancirane filme, bodo
določeni s pogodbo o sofinanciranju.
22. Predlagatelji ne morejo kandidirati
na tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za sredstva, ki so vezana na sredstva
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
23. Na javnem razpisu lahko s projekti
kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z
javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni
dokumentaciji prikazano.
24. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja
art mreže je: 20,000.000 SIT.
Splošno za oba dela:
25. Zaprošeni znesek sofinanciranja
posameznega projekta lahko dosega 50%
vseh predvidenih stroškov.
26. Dodeljena sredstva se lahko porabijo
samo za distribucijo evropskih filmov, filmov
iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo
najmanj dveh mednarodnih festivalov ter
svetovnih kinotečnih filmov ter sofinanciranje delovanja mreže art kinematografov.
27. Prejemnik sredstev za infrastrukturo
mora ohraniti investicije za odobreni namen
in program najmanj pet let po zaključku
investicij.
28. Uporaba kriterijev:
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
splošni prednostni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
v razpisni dokumentaciji. Najvišje skupno
število prejetih točk za štiri splošne kriterije
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v segmentu distribucije je 20 točk, v segmentu mreže art kinematografov pa za tri
splošne kriterije 15 točk. Vsak od kriterijev
je ocenjen s točkami od 5 do 1. Vsak od
ugotovljenih prednostnih kriterijev je ocenjen z 1 točko.
29. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno
kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK.
30. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku ocenjevanja ocenjeni višje.
Dokončni izbor projektov bo opravljen
tudi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
31. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
32. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2006.
33. Razpis se prične 24. 2. 2006 zaključi
27. 3. 2006.
34. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– spisek zahtevanih prilog,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,
– formularje finančnega predračuna,
– formularje finančne rekapitulacije,
– formularje vsebinske opredelitve projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva:
http://www.gov.si/mk.
35. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
36. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Vsak posamezen
projekt je vloga zase in mora predlagatelj
zanjo izpolniti vse zahtevane priloge.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 27. 3. 2006, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj JPR
12-2006 – distribucija ali Ne odpiraj JPR 12KT-2006 – art mreža. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba predlagatelja: naziv in
naslov oziroma sedež.
37. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne.
38. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne vloge in vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
39. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 369-59-78,
elektronska pošta: tone.frelih@gov.si.
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40. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh
po zaključku odpiranja vlog, ki bo 29. 3.
2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4302-5/2006-1
Ob-4905/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
116/05), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS,
št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06), Uredba o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 7/06), Zakona o visokem šolstvu
(Ur. l. RS, št. 100/04 – UPB2), Uredbo o
javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004
do leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03, 72/04
in 4/06) ter v skladu z Enotnim programskim dokumentom za obdobje 2004 do
2006 in Programskim dopolnilom za obdobje 2004 do 2006, Sklepom Vlade RS
št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003 o
potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006, potrditvijo Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006
s strani Evropske Komisije v pismu komisarja g. Michela Barniera z dne 18. 12.
2003, potrditvijo Programskega dopolnila k
Enotnemu programskemu dokumentu RS
2004-2006 na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega
dokumenta RS 2004-2006 z dne 10. 12.
2003, Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999
z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbo (ES)
št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, Uredbo Komisije (ES)
št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov
upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene
v okviru Strukturnih skladov, Uredbo Komisije (ES) št. 448/2001 z dne 2. marca 2001
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede
postopkov izvajanja finančnih popravkov
pri pomoči iz Strukturnih skladov, Uredbo
Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št.
1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za
izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999
glede upravičenosti izdatkov operacij, ki
jih sofinancirajo strukturni skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti pri
razvijanju študijskih programov
visokega šolstva v letih 2006 in 2007
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo
na ukrep Enotnega programskega dokumenta 2.3 Vseživljenjsko učenje, aktivnost
2.3.2./podaktivnost 2.3.2.1 Posodabljanje
in razvijanje programov izobraževanja in
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usposabljanja v poklicnem in terciarnem
izobraževanju. Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo bo v letih 2006 in 2007 sofinanciralo aktivnosti, povezane z izdelavo
enotnih kriterijev za strukturo in trajanje
študijskih programov v skladu z bolonjskim
procesom, ob upoštevanju metodologije
ECTS za vrednotenje visokošolskih študijskih programov v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po
ECTS (Uradni list RS, št. 124/04), modularne sestave programov, izbirnosti v programih, možnosti prehodov med programi,
tudi iz višjih strokovnih šol, ter koncepta
vseživljenjskega učenja.
Sofinancirale se bodo podporne dejavnosti izvedbe projekta, kot so organizacija
in koordinacija projekta ter administrativna
informacijska podpora in naslednje aktivnosti za izvedbo projekta, navedene po prednostnem vrstnem redu, kot bo upoštevan
pri izbiri projektov:
a) organizacija strokovnih skupin in izvedba delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma seminarjev,
kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev
iz izobraževanja in gospodarstva, ki bodo
povezane z izdelavo enotnih kriterijev za
strukturo in trajanje študijskih programov;
b) izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v visokem šolstvu, ki bodo odgovorni
za izvedbo, uporabo, spremljavo, evalvacijo oziroma nadzor sistema kreditnega ovrednotenja po ECTS;
c) udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre prakse, ki so
povezane z bolonjskim procesom oziroma
vseživljenjskim učenjem, in bodo na tem
področju prispevale k izobraževanju zaposlenih oziroma izdelavi enotnih kriterijev za
kreditno ovrednotenje programov.
Opisane aktivnosti morajo biti razvidne
iz vloge.
3. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo
projektov
Za projekte izbrane po tem razpisu se
lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datum
oddaje vloge na razpis.
Rok za dokončanje projektov je do
30. 8. 2007.
4. Pogoji za kandidiranje: za sofinanciranje lahko kandidirajo univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so okreditirani
na Svetu RS za visoko šolstvo.
5. Vsebina in priprava vloge
Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar
za različne projekte. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje:
1) prijavni obrazec (obrazec št. ESS_
VS-06/1) – program o izvedbi projekta, ki
obvezno vsebuje:
a) osnovne podatke o prijavitelju in morebitnih partnerjih izvedbe projekta;
b) podatke o projektu, ki vsebujejo ime
projekta, rok začetka in zaključka projekta
(mesec, leto), opis idejne zasnove projekta, razlogov za prijavo projekta, predvidenih aktivnost, njihove časovne dinamike in
vrednosti izvedbe v SIT ter pričakovanih
rezultatov in vplivov projekta;
c) načrt financiranja projekta ter
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d) podpis odgovorne osebe prijavitelja
(rektor oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda) in pečat zavoda;
2) parafiran vzorec pogodbe.
6. Merila za izbor: vloge bo po izteku
roka za njihovo oddajo odprla komisija za
odpiranje vlog. Vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v
skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije bo nato ocenjevala strokovna
komisija v skladu z merili za izbiro projektov,
ki so opredeljena v navodilih k razpisu.
7. Višina sredstev
Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za
sofinanciranje aktivnosti razvijanja študijskih programov visokega šolstva, je
256,424.871 SIT, sicer 31,424.871 SIT v
letu 2006 in 225,000.000 SIT v letu 2007.
75 odstotkov celotnega programa financira
Evropska unija. Po proračunskih postavkah
(v nadaljevanju: PP): iz sredstev Evropske
unije 192,318.653,25 SIT s PP 9301 'ESS
– tuja udeležba EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v visokem šolstvu' ter iz integralnega
proračuna 64,106.217,75 SIT s PP 9401
'ESS – lastna udeležba EPD 2.3.: razvoj
izobraževanja v visokem šolstvu'.
Najvišja vrednost sredstev odobrenega
projekta je omejena s sredstvi razpisa.
8. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog: vloga se odda v dveh izvodih, od
katerih mora biti en original. Vloga na razpis mora prispeti v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis ESS_
VS-06« ter z navedbo polnega naziva in
naslova pošiljatelja. Rok za oddajo vlog je
17. 3. 2006 na naslov Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana. Kot pravočasne se bodo
štele vloge, ki prispejo ali pa so oddane
priporočeno na pošto do izteka roka.
9. Datum odpiranja vlog: obravnavane
bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Odpiranje vlog bo 22. 3. 2006
ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13/4. nadstropje. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene predlagatelju.
10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje do
30. 4. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na ministrstvu na Sektorju
za visoko šolstvo pri Duši Marjetič, tel.
01/478-46-28, elektronski naslov: infoESSvs.mvzt@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 404-5/2006
Ob-4906/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 ZJU, 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
16. in 30. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05-UPB4), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-

na Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
108/04), Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04, 87/04 in
39/05), Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 do 2006, Programskega dopolnila za obdobje 2004 do 2006 in
Izvedbene strukture ukrepov prve prednostne naloge EPD 2004 – 2006 »Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v športno-turistično
infrastrukturo, ki se sofinancira iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe posameznih ključnih investicij
na področju športno-turistične infrastrukture, ki bodo pomembno vplivale na razvoj
tako športa kot turistične destinacije.
Namen investicije je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev in izgradnjo
nove športne infrastrukture, na temeljnih
turističnih območjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002-2006 in ki
bo namenjena športnim in drugim prireditvam na mednarodni ravni, mednadodno
primerljivim kakovostnim standardom ter
bodo zagotavljale dostopnost širši zainteresirani javnosti.
Investicija mora predstavljati pomemben objekt, ki bo:
– neposredno vplival na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični
destinaciji;
– posredno vplival na poznavanje območja in povečanje porabe v turistični destinaciji;
– s svojimi sinergijskimi učinki pospeševal zaposlovanje, samozaposlovanje in
investicijski razvoj turistične destinacije.
3. Upravičeni stroški
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje objekta športno-turistične infrastrukture od začetka izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo.
Upravičene aktivnosti:
– prenova, obnova, modernizacija in izgradnja prostorov in opreme – objekti za
šport in prosti čas.
Upravičeni stroški:
– tehnične in finančne storitve, neposredno vezane na projekt,
– stroški izgradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja.
Stroški investicije do pridobitve upravnih
dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega
nadzora, najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja.
4. Pogoji za kandidiranje:
4.1. Prijavitelj
– na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov (občine), ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03, 119/04);
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– za isti namen prijavitelj ni prejel drugih
sredstev državnega proračuna.
4.2. Finančni pogoji za kandidiranje:
4.2.1. predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov je lahko največ 1.040,000.000
SIT;
4.2.2. predračunska vrednost predlagane
investicije mora biti najmanj 1.500,000.000
SIT brez DDV;
4.2.3. iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj
40% lastnih sredstev;
4.2.4. prijavitelj mora predložiti dokazilo
o zaprtju finančne konstrukcije upoštevaje
tudi pričakovana sredstva iz naslova tega
razpisa, skladno s Pravilnikom o izdajanju
soglasij k finančnemu pokritju investicijskih
projektov (Uradni list RS, št. 13/06).
4.3. Ostali pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
4.3.1. skladnost investicije s predmetom
in namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
4.3.2. projekt se mora pričeti v letu 2006,
predvideni začetek gradnje najkasneje 15. 7.
2006, zaključek projekta pa 31. 12. 2007;
4.3.3. da so pridobljena vsa dovoljenja
za začetek izvedbe investicije (minimalni
pogoj je podana vloga za izdajo upravnega
dovoljenja za poseg v prostor, pravnomočna
dovoljenja pa je obvezno pridobiti pred podpisom pogodbe);
4.3.4. prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene
investicijske dokumentacije in zaznamek
na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
4.3.5. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se investicija še ni pričela izvajati (investicija
se lahko prične šele po zagotovitvi sredstev
iz državnega proračuna). Predlagatelj kot
dokazilo predloži fotografije lokacije, teren
oziroma objektov, ki so predmet predlagane
investicije (lahko na CD);
4.3.6. prijavljeni projekti morajo biti razdeljeni vsaj v dve fazi, in sicer glede na
dela, ki se bodo izvedla do 1. 1. 2007 in po
tem datumu;
4.3.7. prijavitelj se zavezuje, da vsaj v
obdobju 5 let po zaključku investicije ne
bo prišlo do spremembe namembnosti ali
lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega
razpisa oziroma bi predstavljalo pridobitev
neutemeljene prednosti za tržne subjekte
na enotnem evropskem trgu. Za vsako takšno spremembo mora prejemnik sredstev
predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za
šolstvo in šport;
4.3.8. prijavitelj mora zagotavljati, da bo
imela do sofinancirane infrastrukture dostop
širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu.
Pri tem se morajo morebitne dejavnosti, ki
ustvarjajo prihodke, izvajati in dodeliti na
transparenten način ob upoštevanju določil
državnih pomoči.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki
niso dopolnjene v določenem roku in vloge,
ki niso skladne z nameni razpisa, pa se
zavržejo.
Merila za izbor vlog:
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija
na osnovi naslednjih meril:
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Merilo
I.

Uresničevanje ciljev

1.

Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in EPD in strategijo razvoja
turistične destinacije

25

2.

Pozitivni multiplikacijski vpliv na razvoj turistične destinacije, še
posebej prispevek k njeni prepoznavnosti in ustvarjanju delovnih mest

3.

Skladnost s strategijo izgradnje športnih objektov

II.

Kvaliteta projekta

1.

Izkazana gospodarnost in učinkovitost

2.

Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati

3.

Zanesljivost in učinkovitost poslovanja investicije

III.

Izvedljivost

1.

Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije

2.

Skladnost stroškov s posameznimi fazami in realnost višine
predvidenih stroškov

3.

Realnost terminskega plana

35

20

Organizacija izvedbe projekta
IV.

Prednostni kriteriji

1.

Regionalni kriterij

2.

Vplivi na horizontalne politike
Skupaj

Izbrana bo investicija, ki bo dosegla največ točk. 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.
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 vrstni red evidentiranega sprejema vlog na ministrstvu.
V primeru, da se bo obseg razpoložljivih
sredstev za ta namen naknadno povečal, se
lahko po objavi v Uradnem listu RS dodatna
sredstva dodelijo glede na prioritetno listo
prvotne prijave.
5. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za sofinanciranje projektov športno-turistične infrastrukture je 1.040,000.000 SIT, in sicer:
5.1. za leto 2006 je namenjenih
290,000.000 SIT. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 75% v višini
217,500.000 SIT s PP 4372 – strukturni
skladi – športno-turistična infrastruktura –
EU udeležba in 25% v višini 72,500.000 SIT
s PP 4372 – strukturni skladi – športno-turistična infrastruktura – SLO udeležba;
5.2. za leto 2007 je namenjenih
750,000.000 SIT. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 75% v višini
562,500.000 SIT s PP 4372 – strukturni
skladi – športno-turistična infrastruktura –
EU udeležba in 25% v višini 187,500.000
SIT s PP 4372 – strukturni skladi – športnoturistična infrastruktura – SLO udeležba.
6. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena

20

100
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana do vključno
17. 3. 2006 do 12. ure v vložišče ministrstva,
ne glede na način dostave v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis: Št.
406-5/2006«. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene,
komisija ne bo obravnavala in se vrnejo
prijavitelju.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju
nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev
za športno infrastrukturo ali sredstev Evropske unije.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog bo 20. 3. 2006 in ne bo javno.
8. Obveščanje o izboru
Razpisovalec bo od predlagateljev zahteval dodatna pisna ali ustna pojasnila ali
popravke, če bo ocenil, da bi s tem lahko
izboljšal konkurenčnost predlaganega projekta. Prav tako si razpisovalec pridržuje
pravico od predlagatelja neodvisnega preverjanja vseh podatkov, ki so pomembni za
oceno predloga.
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport.
9. Razpisna
dokumentacija:
razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu
http://www.mss.gov.si/ ali na sedežu Ministrstva za šolstvo in šport.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na naslovu: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova38, Ljubljana, Mojca Plestenjak, na
tel. 01/478-42-57 vsak delovni dan od 9.
do 11. ure ali po e-pošti na naslov mojca.plestenjak@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-4920/06
Na podlagi 179. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in sklepa Vlade RS z dne 24. 11. 2005, št. 23100
-2/2005/9, objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v letu
2006
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki bo
izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi
v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve bo ponudbe, ki
bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo
glede na postavljena merila in odločilo o
izbiri izvajalca, predlagani ponudbi ter višini
sredstev.
V projektu se nudi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki:
1. krizne namestitve, ki vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in
oskrbo,
– psihološko pomoč,
– pomoč pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči,
– prevajalske storitve in tolmačenje,
– pomoč pri urejanju statusa,
– svetovanje in informacije, zlasti v zvezi
z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki
ga razumejo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije.
2. ali namestitve v varni prostor, v primeru ko se žrtev odloči za sodelovanje v
kazenskem postopku trgovine z ljudmi.
II. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa je 30 milijonov tolarjev.
Projekt se financira iz sredstev:
Ministrstva za notranje zadeve, 6094
Oskrba migrantov: 9,000.000 SIT.
Ministrstva za pravosodje, 5502 Pomoč organizacijam po sklepih Vlade RS
9,000.000 SIT.
Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, 4070 Nevladne organizacije na področju otroka in družine: 12,000.000 SIT.
III. Poraba sredstev: sredstva dodeljena
na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta do
31. 12. 2006, razen v primerih, ko ministrstva na osnovi predhodnega zaprosila, ki je
v skladu s pogodbo, soglašajo s kasnejšo
porabo sredstev.
IV. Splošni pogoji za vse izvajalce projekta, ki se prijavljajo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. projekt se pretežno izvaja v Republiki
Sloveniji;
3. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro podrazreda 85.3
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
2/02), (dokazilo – za zavode ali podjetja
sklep sodišča o registraciji, za verske sku-
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pnosti potrdilo Urada RS za verske skupnosti o statusu civilnopravne osebe, za društva
odločba upravne enote o registraciji in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, ter v primeru,
da nimajo šifre podrazreda 85.3 ali s strani
upravne enote overjen statut društva iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti);
4. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer
se bo izvajala varna namestitev);
5. program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo
– izpolnjena razpisna dokumentacija);
6. imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta iz vseh virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija);
7. uporabnicam ali uporabnikom projekta
(t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) se zagotavlja
24-urna dosegljivost po telefonu (dokazilo
– izpolnjena razpisna dokumentacija);
8. predložijo letne računovodske izkaze
za leto 2004 (izkaz uspeha in bilanco stanja,
ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da
bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov,
je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni
organ izvajalca;
9. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno potrdilo
sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma, ki je določen za oddajo ponudb);
10. zaposlena iz točke V/1 tega razpisa
nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in nista bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev (dokazilo – izjava oziroma potrdilo
o nekaznovanosti). Izbrani ponudnik mora
pred podpisom pogodbe predložiti za oba
zaposlena potrdilo o nekaznovanosti;
11. zoper zaposlena iz točke V/1 tega
razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo
– izjava oziroma potrdilo, da ni bila vložena
pravnomočna obtožnica). Izbrani ponudnik
mora pred podpisom pogodbe predložiti za
oba zaposlena potrdilo, da ni bila vložena
pravnomočna obtožnica;
12. sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih (dokazilo – podpisana izjava v razpisni
dokumentaciji).
V. Merila za izbor projekta
1. V projektu se zagotavljajo sredstva v
višini dveh zaposlenih delavcev.
Prva zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko izobrazbo,
smeri socialni delavec/socialna delavka ali
psiholog/psihologinja, z najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Druga zaposlitev je možna kot zaposlitev
strokovnega delavca z višjo ali visoko šolo
ene od smeri izobrazbe, ki so naštete v 69.
členu Zakonu o socialnem varstvu.
V primeru, da izobrazba zaposlenih ne
ustreza merilom za izbor projekta, se ponudba izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.
– Ustrezno število let delovne dobe. Točkuje se samo druga zaposlitev. V primeru,
da ima drugo zaposleni 3 leta delovnih iz-

kušenj prejme 1 točko. V primeru, da ima
drugo zaposleni manj kot 3 leta delovnih
izkušenj, prejme 0 točk. Drugo zaposleni ne
sme imeti statusa pripravnika.
– Usposobljenost kadra. (Druga znanja
ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja).
Oba zgoraj navedena delavca se točkujeta posebej. Posamezni delavec lahko
zbere maksimalno 2 točki.
Udeležba na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja
predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali na področju dela z ženskami
žrtvami nasilja v obsegu najmanj 8 ur se
točkuje z 1 točko.
Fakultetna ali visokošolska specializacija
s področja psiho-socialnega svetovanja ali
kontinuirano izobraževanje s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj
80 ur se točkuje z 2 točkama.
Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja.
2. Predložena višina odhodkov za stroške dela dveh zaposlenih: najvišja postavljena cena stroškov dela za 2 strokovna
delavca dobi 1 točko. Vsako naslednje, nižje
rangirano mesto oziroma nižja cena stroškov dela pridobi dodatno točko. Obvezno
mora biti naveden izhodiščni količnik za oba
strokovna delavca.
3. Višina materialnih stroškov za izvajanje programa
Materialni stroški predvidoma ne smejo
presegati 20% višine postavljene cene stroškov dela za dva zaposlena in ne smejo biti
nižji od 500.000 SIT. V primeru nižje postavljene cene materialnih stroškov se ponudba izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.
Najvišja postavljena cena materialnih
stroškov dobi 1 točko. Vsako naslednje, nižje rangirano mesto oziroma nižja cena materialnih stroškov pridobi dodatno točko.
4. Cena oskrbnega dne v primeru krizne
namestitve
Kot krizne namestitve se bodo štele tiste namestitve, ki jih za potrebe žrtve zagotovi izvajalec na podlagi zahteve organa
odkrivanja ali organa kazenskega pregona
Republike Slovenije za izvrševanje njihovih
zakonitih pristojnosti ali nalog oziroma v sodelovanju z navedenimi organi.
Najnižja cena oskrbnega dne krizne namestitve ne sme biti nižja od 5.000 SIT in ne
višja od 17.000 SIT.
Najvišja postavljena cena za oskrbni dan
krizne namestitve pridobi 1 točko. Vsako
naslednje, nižje rangirano mesto oziroma
nižja cena oskrbnega dne krizne namestitve
pridobi dodatno točko.
5. Cena oskrbnega dne v primeru oskrbe
v varnem prostoru
Najnižja cena oskrbnega dne v varnem
prostoru ne sme biti manjša od 2.000 SIT.
Najvišja postavljena cena za oskrbni dan
v varnem prostoru dobi točko 1. Vsako naslednje, nižje rangirano mesto oziroma nižja
cena oskrbnega dne v varnem prostoru pridobi dodatno točko.
6. Cena ure prevajalske storitve: najvišja postavljena cena za uro prevajalske
storitve pridobi 0,5 točke. Vsako naslednje,
nižje rangirano mesto oziroma nižja cena
za uro prevajalske storitve pridobi dodatno
0,5 točke.
Poleg navedenih meril mora izvajalec
projekta v prijavi obvezno navesti:
– ustreznost prostorov v varnem prostoru. Izvajalec mora zagotoviti varen prostor
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z najmanj dvema sobama, kuhinjo z jedilnico (najmanj 8 m2) ter ostalimi pripadajočimi
prostori (kopalnica, toaleta), notranje izmere
najmanj 50 m2,
– način in možnost pravnega svetovanja
žrtvi trgovine z ljudmi,
– način telefonskega svetovanja in dosegljivost za žrtve,
– način varovanja varnega prostora, kadar je to potrebno,
– finančno konstrukcijo projekta.
Izvajalec mora obvezno navesti kako
zagotavlja ustrezne prostore, pravno svetovanje, telefonsko svetovanje, opredeliti
način varovanja varnega prostora, kadar je
to potrebno in izpolniti finančno konstrukcijo projekta z vsemi zahtevanimi podatki,
sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega
ocenjevanja.
VI. Način sofinanciranja projekta
V projektu je zagotovljeno financiranje
plačila dela dveh zaposlenih. Izvajalec mora
zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo. Zaposlena delavca v projektu, za katera se sredstva zagotavljajo s
tem razpisom, ne smeta biti zaposlena v
drugih programih ali pri drugem delodajalcu. Izvajalec lahko v projektu 24-urno telefonsko dosegljivost zagotavlja tudi s stalno
pripravljenostjo.
Krizne namestitve ali namestitve v varnem
prostoru bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev in na podlagi izstavljenih fotokopij računov naročniku, ki so priloga zahtevka za izplačilo. Izvajalec projekta mora v
primeru zahteve ministrstva omogočiti ogled
prostorov pooblaščeni osebi s strani ministra
za delo, družino in socialne zadeve.
Financirane bodo samo tiste prevajalske
storitve, ki so dogovorjene z naročnikom,
prevajalske storitve nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred
uradnimi organi RS ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev in sicer na
podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki so
priloga zahtevka za izplačilo.
VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
predpisanem obrazcu »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2006«, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni
dovoljeno spreminjati.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi
2006« in vzorec pogodbe) na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, IV nadstropje, Ljubljana ali na
spletni strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, http://www.gov.si/mddsz/;
v rubriki Razpisi. Opozarjamo vas, da pri
delu z razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu uporabljate datoteko, ki je v
WORD obliki.
2. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
A) izpolnjena prijava na razpis »Oskrba
žrtev trgovine z ljudmi 2006« z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem obrazcu
in s prilogami;
B) odločba upravne enote o registraciji
za društva, sklep sodišča o registraciji za
zavod ali podjetje, potrdilo Urada RS za verske skupnosti o statusu civilnopravne osebe
za verske skupnosti;
C) društvo mora priložiti tudi obvestilo
o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti
SURS-a ali AJPES-a, v primeru, da nima šifre podrazreda 85.3, pa tudi s strani upravne
enote overjen statut;
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D) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe;
E) računovodske izkaze za leto 2004
(izkaz uspeha in bilanca stanja);
F) originalno potrdilo sodišča, da proti
prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
ki ni starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo vlog;
G) pisni izjavi ali potrdili o tem, da zaposlena iz točke V/1 tega razpisa nista bila
pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da nista bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev,
H) pisni izjavi ali potrdili o tem, da proti
zaposlenima iz točke V/1 tega razpisa ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki
je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj
– vloga! Javni razpis za projekt Oskrbe žrtev
trgovine z ljudmi 2006«.
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelj in njegov naslov.
4. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite na tel. 01/369-77-50 ali
01/369-77-62, vsak delavnik od 9. do 10.
ure.
Organizirano bo tudi informativno srečanje, na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, v sejni
sobi, v sredo 8. 3. 2006, ob 10. uri.
5. Rok za oddajo ponudb je 15. 3. 2006.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
6. Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na vsaki pošiljki označen
pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.
7. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje
ali spreminja do preteka razpisnega roka.
8. Nepopolne ponudbe, ki po pozivu ne
bodo pravočasno in ustrezno dopolnjene,
bodo s sklepom zavržene.
9. O dodelitvi sredstev bo odločil minister
za delo, družino in socialne zadeve s sklepom na predlog strokovne komisije, ki jo bo
imenoval minister s posebnim sklepom.
10. Zoper sklep o dodelitvi sredstev bo
mogoče vložiti pritožbo na Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve v roku 8 dni
od prejema sklepa, o pritožbah pa bo odločil
pristojni minister.
11. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb pričela dne 17. 3. 2006 v prostorih
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ob 12. uri. Odpiranje ni javno.
12. Ponudniki bodo o izboru projekta
Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v letu 2006
pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva, ko
bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Ob-5116/06
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05 in
Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno
besedilo – ZDU-1-UPB4, Uradni list RS, št.
113/05), Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2006
(Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 108/04) in sklepa komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265 z
dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev št.
444-01/2004/2 z dne 20. 4. 2004) in podpisanega memoranduma med Slovenijo in
Eureko dne 16. 6. 1994 (v nadaljevanju:
memorandum), Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud na programu
Eureka
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa je potrditev Eureka
projekta na zasedanjih programa Eureka s
strani Visokih predstavnikov in s tem možnost pridobitve sofinanciranja stroškov slovenskih partnerjev za potrjen projekt.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujati udeležbo
slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij
na vseh področjih programa Eureka in s
subvencijami za raziskovalno delo zagotoviti
podjetjem in institucijam znanja iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte iz
evropskega programa Eureka. Cilj ministrstva je povečati uspešno udeležbo slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki
temeljijo na znanju.
Ministrstvo bo dodeljevalo subvencijo
v skladu z upoštevanjem pravil programa
Eureka.
Prednosti Eureke so:
– pridobitev oznake Eureka projekt, ki je
posebno priznanje in ob izpolnjevanju določenih pogojev prijavitelja kvalificira za pridobitev nacionalne subvencije,
– s svojo prepoznavnostjo omogoča lažji
dostop do kapitala pri privatnih virih,
– Eureka projekt pomeni lažjo pot do
komercialnega uspeha ter trženja končnih
izdelkov,
– pridobitev ustreznih izkušenj za kasnejše sodelovanje v mednarodnih konzorcijih in
mednarodnih programih EU.
Projekti se lahko pripravljajo kot individualni projekti ali pa v okviru t.i. dežnikov
(umbrellas) in grozdov (clusters). Projekti v
okviru grozdov (clustrov) se podpirajo enako
kot individualni projekti z upoštevanjem specifičnosti podprograma grozdov (clustrov).
Pravila za prijavo projektov predpisana s
strani programa Eureka zavezujejo nacionalne kontaktne osebe, da pred vsakim rednim
zasedanjem Eureke programa pravočasno
obvestijo Eureka sekretariat o ustreznih kakovostnih projektih. Za informacije v zvezi s
prijavo projektov in rokov je na voljo slovenska nacionalna kontaktna oseba.
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Zainteresirane organizacije se lahko
vključijo v že tekoče potrjene projekte na
zasedanju Visokih predstavnikov programa
Eureka, lahko pa same prijavijo nove projekte.
4. Sofinanciranje stroškov udeležbe slovenskih partnerjev v projektih programa Eureka.
Prijavitelj se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za potrditev Eureka projekta
ali pa za potrditev Eureka projekta in sofinanciranje projekta.
Ne glede na to, za kateri del se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje
razpisa.
Sofinancira se sodelovanje slovenskih
podjetij in raziskovalnih institucij v projektih v višini do 50% vrednosti slovenskega
razvojno raziskovalnega deleža v posameznem projektu, vendar največ do 12 mio SIT
letno na projekt. V primeru sodelovanja več
slovenskih podjetij ali raziskovalnih institucij
pri istem projektu, se bo subvencija delila
na vse sodelujoče institucije (12 mio SIT se
razdeli med partnerje v skladu z njihovim
deležem pri projektu).
Slovenija kot članica Eureke programa
zagotavlja sredstva samo za slovenske udeležence v posameznih projektih.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v
okviru posameznega projekta so stroški za
izvajanje razvojno raziskovalnega projekta,
ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav v
višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov
za razvojno raziskovalne aktivnosti in sicer:
– stroški osebja (raziskovalci in razvojniki),
– stroški instrumentov, zemljišč ter
zgradb,
– stroški svetovanja in drugih storitev, ki
so kupljeni iz zunanjih virov,
– ostali stroški (stroški režije, stroški materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani s prijavljenimi razvojno
raziskovalnimi projekti.
6. Pogoji sodelovanja
Pogoji sodelovanja v Eureki:
– pri projektu morata sodelovati najmanj
dve podjetji in/ali raziskovalni instituciji iz
dveh različnih držav članic, vsaj ena pa
mora prihajati iz industrije (v posameznem
projektu mora biti vsaj en slovenski partner
iz industrije),
– imajo poravnane obveznosti do države,
– niso pridobila državnih pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi
pridobivanja take pomoči,
– niso za iste stroške sofinancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna,
– na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni
in drugi zavodi).
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se prijavljajo na razpis morajo biti
registrirani oziroma vpisani po zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02).
Prijavitelji morajo imeti sedež v Republiki
Sloveniji in so lahko tisti:
– ki niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki 31. 12. 2003 niso v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ura-
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dni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02
in 93/02);
Poleg tega morajo izpolnjevati še naslednje pogoje in sicer: do sredstev tega razpisa niso upravičeni prijavitelji iz naslednjih
panog: kmetijstvo, ribištvo in jeklarstvo. Za
podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor nad
državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih
vozil in industrija sintetičnih vlaken.
Vsak slovenski partner lahko sodeluje
največ v dveh tekočih projektih. Šele nato
lahko ponovno prijavi nov Eureka projekt.
V primeru Eureke podprograma grozdov se slovenskim partnerjem sofinancirajo
upravičeni stroški v okviru odobrenega projekta, ki je bil potrjen na ustreznem odboru
grozda. Slovenski prijavitelj se mora prijaviti
v skladu s razpisno dokumentacijo. Komisija
preveri pozitivno potrjenost projekta v skladu s tem izda pozitivni sklep.
7. Merila za izbiro projektov
Prispele vloge, ki bodo ustrezale pogojem programa Eureka in v tem razpisu določenim pravilom, bo obravnavala strokovna
komisija.
Najprej strokovna komisija prijavljene
projekte v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno metodologijo oceni po spodnjih
merilih in v kolikor je pozitivna jih posreduje
naprej na zasedanje Visokih predstavnikov
programa Eureka:

9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2006.
10. Način prijave in razpisni rok
Roki za oddajo vlog na razpis so odvisni
od posameznih uradnih zasedanj Eureke (v
nadaljevanju: zasedanje). Uradno informacijo o zasedanjih vam posreduje nacionalna
kontaktna oseba oziroma je na uradni spletni
strani programa Eureka (www.eureka.be).
Natančni roki za oddajo so objavljeni na
spletni strani ministrstva na spletnem naslovu (www.mvzt.gov.si).
Popolna prijava, v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, na dan objavljenega datuma na
spletni strani MVZT (www.mvzt.gov.si) do
12. ure ne glede na način dostave, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – javni razpis za dodeljevanje spodbud na programu
Eureka« in polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija za tekoče zasedanje ne
bo obravnavala in jih bo shranila in obravnavala na naslednjem zasedanju komisije.
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov iz dispozicij projektov, so javni. Posamezni slovenski partner v skupnem Eureka
projektu mora vlogo poslati posebej.
11. Odpiranje vlog: komisija za ugotavljanje pogojev razpisa se sestane večkrat

Merilo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
Formalni sporazum med partnerji
Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu
Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja v projektu
Tehnološka sposobnost partnerjev
Upravljalska sposobnost partnerjev
Metodologija in planiranje projekta
Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji projekta
Finančna konstrukcija projekta
Finančna soudeležba partnerjev v projektu
Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
Predviden tehnološki napredek projekta
Stopnja inovativnosti projekta
Geografski / sektorski vpliv projekta
Velikost potencialnega trga za partnerje
Dostop do trga in potencialni riziki projekta
Povračilo investicije glede na vložek v projekt
Strateška pomembnost projekta za partnerje
Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta
SKUPAJ

Meja nad katero se bodo sofinancirale vloge je 120 točk. Višina subvencije za
slovenskega partnerja v projektu se določi
glede na višino njegovega ustreznega deleža v celotnem projektu in glede na število
mesecev trajanja projekta v tekočem letu.
8. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za
sofinanciranje projektov v letu 2006 znaša
225,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5687 proračuna RS za
leto 2006. Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča
za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.

Maks.
št. točk
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
190

letno, in sicer vsaj 10 dni pred uradnim zasedanjem Eureke, da oblikuje stališče do
posameznih projektov.
Datumi zasedanja komisij, kjer se bo ugotavljala upravičenost sredstev za projekte v
programu Eureka v letu 2006 bodo objavljeni
na internetni strani ministrstva naknadno. Zasedanja strokovne komisije niso javna.
12. Obveščanje o izboru: predlagatelji
projektov bodo sklep o ustreznosti projekta,
predvidenim zneskom sofinanciranja in posredovanju prejeli v 90 dneh po zasedanjih
strokovne komisije.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na internetnem
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naslovu www.mvzt.gov.si in na sedežu ministrstva. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
predlagatelj na spodaj navedeni elektronski
naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s programom Eureka
in tem razpisom je mogoče dobiti po telefonu: 01/478-46-00, kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov
erik.potocar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št.100/06
Ob-4511/06
V skladu s Pravili za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1: parc. št. 754, travnik
v izmeri 900 m2 in parc. št. 757 njiva v izmeri 1330 m2, obe vpisani pri vl. št. 494,
k.o. Gojače, zemljišča so po planu stavbna
zemljišča, pogodbena vrednost zemljišč je
11,506.800 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišč 9,589.000 SIT, 20% DDV pa znaša 1,917.800 SIT. Zemljišči se prodajata v
kompletu.
Zaporedna št. 2: parc. št. 1771/2, travnik v izmeri 16565 m2, vpisana pri vl. št.
1406, k.o. Ajdovščina, zemljišče je po planu
stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je 126,841.518 SIT, od česar znaša
vrednost zemljišča 105,701.265 SIT, 20%
DDV pa znaša 21,140.253 SIT.
Zaporedna št. 3: parc. št. 1749, njiva
v izmeri 577 m2 in parc. št. 1750/2 njiva v
izmeri 3492 m2, obe vpisani pri vl. št. 1406,
k.o. Ajdovščina ter parc. št. 1397/2 njiva v
izmeri 526 m2 vpisana pri vl. št. 1421, k.o.
Ajdovščina, zemljišča so po planu stavbna
zemljišča, pogodbena vrednost zemljišč je
30,078.870 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišč 25,065.725 SIT, 20% DDV pa znaša 5,013.145 SIT. Zemljišča se prodajajo v
kompletu.
Zaporedna št. 4: parc. št. 1177, travnik v
izmeri 3001 m2 in pašnik v izmeri 1700 m2
in parc. št. 1180 travnik v izmeri 3874 m2
obe vpisani pri vl. št. 1321, k.o. Gorenji
Logatec ter parc. št. 1179 travnik v izmeri
2305 m2, vpisana pri vl. št. 1138, k.o. Gorenji
Logatec, zemljišča se po planu nahajajo v
poselitvenem območju S12-S2 Male Laze,
površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, pogodbena vrednost zemljišč je
90,739.200 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišč 75,616.000 SIT, 20% DDV pa znaša 15,123.200 SIT. Zemljišča se prodajajo
v kompletu.
Zaporedna št. 5: parc. št. 1377/2, travnik
v izmeri 616 m2, vpisana pri vl. št. 1456, k.o.
Škofja vas, zemljišče je po planu stavbno
zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je
4,531.296 SIT, od česar znaša vrednost zemljišča 3,776.080 SIT, 20% DDV pa znaša
755.216 SIT. Kupec se zaveže plačati tudi
stroške cenitve zemljišča v višini 36.000 SIT
in stroške parcelacije 160.086 SIT. V strošek
cenitve in parcelacije je vključen 20% DDV.
Zaporedna št. 6: parc. št. 459, gozd v
izmeri 9384 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o.
Prekopa, zemljišče je po planu stavbno ze-
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mljišče, pogodbena vrednost zemljišča je
22,521.600 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 18,768.000 SIT, 20% DDV pa znaša 3,753.600 SIT.
Zaporedna št. 7: parc. št. 463, gozd v
izmeri 7434 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o.
Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je
17,841.600 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 14,868.000 SIT, 20% DDV pa znaša 2,973.600 SIT.
Zaporedna št. 8: parc. št. 468/3, gozd v
izmeri 5107 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o.
Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je
12,256.800 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 10,214.000 SIT, 20% DDV pa znaša 2,042.800 SIT.
Zaporedna št. 9: parc. št. 468/4, travnik
v izmeri 4499 m2, vpisana pri vl. št. 667,
k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno
zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je
10,797.600 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 8,998.000 SIT, 20% DDV pa znaša 1,799.600 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, Ljubljana, najkasneje do 10. 3. 2006, do
12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom
vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – pod
zap. št. _____– Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
2-2/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki na
razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek
brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani
ponudnik pod zap. št. 5 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva
za obrambo, ker je zemljišče v katastrski
občini, ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh
po prejemu pisnega obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
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Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 16. 3. 2006 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Ob-4857/06
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 40/04), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leto 2006, Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002–2006 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavlja Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za odobritev posrednih dolgoročnih
investicijskih kreditov v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so posredni dolgoročni
investicijski krediti malim in srednjim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki jih razpisuje
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju
Sklad) v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Abanka Vipa d.d., Banka Austria Creditanstalt d.d., Banka Celje d.d., Banka Domžale
d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d.,
Bawag banka d.d., Deželna banka d.d., Gorenjska Banka d.d., Hypo Alpe Adria bank
d.d., Koroška banka d.d., Nova kreditna
banka Maribor d.d., Poštna banka Slovenije d.d., Probanka d.d., Raiffeisen Krekova
banka d.d. in SKB banka d.d.
Skupna višina razpisanih kreditov je
2.000,000.000 SIT.
Dolgoročni investicijski krediti se odobrijo
za upravičene stroške investicije, nastale
od datuma oddaje info najave ali vloge prosilca, vendar ne prej kot 1. 1. 2006 in do
31. 3. 2007.
2. Pogoji in merila za odobritev kredita
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 250 zaposlenih (mala
podjetja do 50 zaposlenih in čisti prihodki do
1,7 mrd SIT, vrednost aktive ne presega 850
mio SIT in srednje velika podjetja do 250
zaposlenih in čisti prihodki do 6,8 mrd SIT,
vrednost aktive ne presega 3,4 mrd SIT), ki
poslujejo na območju Republike Slovenije,
razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
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– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje (skladno
z 52. in 53. členom ZGD) razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi
od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih
let dosega polovico kapitala, ki je izkazan
v bilanci predhodnega leta ali je podjetje
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije za malo in največ 7,5% za
srednje veliko podjetje.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– stroški materialnih investicij: to so naložbe v osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema), ki so povezane z ustanovitvijo novega ali razširitvijo obstoječega
podjetja ali pa z dejavnostjo, ki vključuje
temeljno spremembo proizvoda ali proizvodnega/storitvenega procesa v obstoječem
podjetju (zlasti z racionalizacijo, povečevanjem raznovrstnosti ali posodobitvijo),
– predračunska vrednost upravičenih
stroškov investicije ni omejena, upošteva
se le neto vrednosti brez DDV,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 75% predračunske vrednosti oziroma
90,000.000 SIT,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
25% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: maksimalno 6
mesečni EURIBOR + 0,4%,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
banke,
– stroški kredita: v skladu s tarifo banke,
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– maksimalna odplačilna doba vključno z
moratorijem kredita je od 1 do 10 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice je največ dve leti, moratorij se šteje
v odplačilno dobo.
2.3. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (število novo zaposlenih,
sodobna tehnologija in inovativnost, tržna
naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v
lokalni oziroma širši skupnosti), po katerih
lahko projekt prejme maksimalno 100 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru, da bo projekt prejel minimalno
45 točk, pridobi pozitivno mnenje. V primeru,
ko bo prejel manj kot 45 točk, pridobi negativno mnenje.
Razpisna komisija poda Upravi sklada
predlog v odločanje za vse popolne in ustrezne vloge skupaj s pridobljenim pozitivnim
ali negativnim mnenjem iz kvantitativne
ocene. Uprava Sklada sprejme končno odločitev – sklep o odobritvi oziroma sklep o
neodobritvi projekta. Če sredstva ne bodo
zadostovala za sofinanciranje vseh ustreznih investicij, bodo imeli pri dodelitvi prednost investicije z doseženim višjim številom
točk. V primeru enakega števila točk imajo
prednost podjetja, ki so pridobila več točk na
merilu sodobna tehnologija, če so podjetja
še enaka v tem merilu se primerjajo v merilu
prodaja izven trga RS, po potrebi pa še v
merilu donosnosti poslovanja.
Prosilcu se dodeli pomoč Sklada skladno
z zaprošenimi sredstvi v vlogi in s pogoji iz
točke 2.2. tega javnega razpisa.
2.4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod
z navodili, besedilo razpisa, prijavni list in
merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
sedežu Slovenskega podjetniškega sklada,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor (pisarna št. 11)
in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za posredni kredit
1. Prijavni list za posredni kredit.
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2004 in 2005.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita.
4. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-2(AJPES).
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-A.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan

za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
10. 11. 2006.
Vmesni roki so: 10. 3. 2006, 10. 4. 2006,
10. 5. 2006, 10. 6. 2006, 10. 7. 2006, 10. 9.
2006, 10. 10. 2006 in 10. 11. 2006.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
izročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo
odpiranje velja najvišji datum 10. 3. 2006).
Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05
– poslovni sekretariat med 9. in 15. uro.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 10. 11. 2006, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 11. 2006
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06) in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški sklad,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za posredni dolgoročni investicijski
kredit pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za posredni
kredit«.
Vse
ostale
informacije
dobite
na
tel.
02/234-12-74,
02/234-12-76 in 02/234-12-64 ali na e-pošti
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-4858/06
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 40/04), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leto 2006, Programa finančnih
spodbud za nastajajoča in nova podjetja
za obdobje 2005–2006 (shema de minimis
pomoči) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06) objavlja Slovenski podjetniški
sklad
javni razpis
za odobritev neposrednih dolgoročnih
investicijskih kreditov za nova podjetja
v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredni dolgoročni investicijski krediti za nova podjetja, ki
jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju Sklad) v letu 2006.
Skupna višina razpisanih kreditov je
200,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dolgoročni investicijski krediti se odobrijo
za upravičene stroške investicije, nastale od
1. 1. 2006 do 31. 3. 2007.
2. Pogoji in merila za odobritev neposrednega kredita za nova podjetja
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo nova podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki).
Nova podjetja so podjetja z od 1 do 9
zaposlenih, ki niso registrirana več kot 42
mesecev od dneva vložitve vloge in izplačujejo plače več kot 3 mesece.
Na razpis se lahko prijavijo vsa nova
podjetja (gospodarske družbe, podjetniki
posamezniki) s sedežem v Republiki Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo dejavnost
razvrščeno v naslednja področja, oddelke,
skupine in razrede po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 60 – Kopenski promet, cevovodni promet,
– oddelek 61 – Vodni promet,
– oddelek 62 – Zračni promet,
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis
niso upravičena MSP, katerim bi bila pomoč
neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje (skladno
z 52. in 53. členom ZGD) razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi
od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih
let dosega polovico kapitala, ki je izkazan
v bilanci predhodnega leta ali je podjetje
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju-upravičencu na podlagi pravila de
minimis ne bo presegel 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne
pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Med upravičene stroške investicije ne
spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– stroški materialnih investicij: to so
naložbe v osnovna sredstva (zemljišča,
zgradbe, stroji in oprema, brez transportnih
sredstev in transportne opreme), ki so povezane z ustanovitvijo novega ali razširitvijo
obstoječega podjetja ali pa z dejavnostjo, ki
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vključuje temeljno spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem podjetju (zlasti z racionalizacijo, povečevanjem
raznovrstnosti ali posodobitvijo),
– stroški nematerialnih investicij: to so
naložbe v prenos tehnologije z nakupom
patentnih pravic, tehnološkega znanja in nepatentiranega tehničnega znanja in
– trajna obratna sredstva v povezavi z
materialno investicijo,
– predračunska vrednost upravičenih
stroškov investicije lahko znaša največ
30,000.000 SIT z DDV,
– maksimalna višina kredita je lahko
največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov oziroma 22,500.000 SIT,
znesek namenjen za nakup trajnih obratnih
sredstev je 20% od zneska kredita,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
25% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: 3% nominalno,
letno oziroma 2,5% nominalno, letno, če je
podjetje vključeno v podjetniški inkubator
ali če je več kot 50% lastnikov ženskega
spola,
– Sklad ne zaračunava stroškov odobritve kredita,
– Sklad zaračunava stroške vodenja kredita v višini 0,5% letno od stanja kredita na
dan 31. 12. za prihodnje koledarsko leto,
v letu odobritve in izteka kredita se stroški
obračunajo v sorazmerju s številom dni do
konca koledarskega leta oziroma do konca
izteka kredita,
– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s pogoji Sklada,
– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača kreditojemalec,
– maksimalna odplačilna doba kredita
vključno z moratorijem je od 1 do 7 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice največ dve leti.
2.3. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (število novo zaposlenih,
sodobna tehnologija in inovativnost, tržna
naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v
lokalni oziroma širši skupnosti),
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg)),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi osebne predstavitve/intervjuja prijavitelja in/ali
ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali
ekonomska upravičenost investicije glede
na situacijo na trgu in glede na realnost
izvedbe).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od 100
po kvantitativnih merilih preide v ocenjevanje finančnega položaja podjetja in kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je projekt
prejel manj kot 45 točk, takoj pridobi negativno mnenje.
Na podlagi analize finančnega položaja
podjetje pridobi bonitetno oceno. Na podlagi
kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno
oziroma negativno mnenje.
Podjetje mora zagotoviti stvarno in realno zavarovanje za morebitno poplačilo kredita Sklada.
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Razpisna komisija poda predlog Upravi
Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem in oceno.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
2.4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z
navodili, besedilo razpisa, prijavni list, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom,
vzorec kreditne pogodbe in seznam računov
za upravičene stroške investicije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega
podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor (pisarna št. 11) in na spletni strani
www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za neposredni kredit za
nova podjetja
1. Prijavni list za neposredni kredit za
nova podjetja.
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2004 in 2005 (bilance
priložite le tista podjetja, ki so v letu 2004 in
2005 že poslovala).
3. Potrdilo o izplačevanju plač za 4 mesece – rekapitulacija plač za 4 mesece z
dokazili o nakazilih.
4. Bonitetna dokazila (bonitetno dokazilo
ne sme biti starejše od 90 dni od datuma
oddaje vloge):
a. za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),
b. za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo o
obstoju podjetja ne sme biti starejše od 90
dni od datuma oddaje vloge):
a. za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b. za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
6. Izpis števila vseh zaposlenih, izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
Sklad lahko od prosilca naknadno zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga,
ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
25. 10. 2006.
Vmesni roki so: 25. 3. 2006, 25. 4. 2006,
25. 5. 2006, 25. 6. 2006, 25. 7. 2006, 25. 9.
2006 in 25. 10. 2006.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig, odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
izročitve vloge pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo
odpiranje velja najvišji datum 25. 3. 2006).
Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05
– poslovni sekretariat med 9. in 15. uro.
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V primeru, da bodo sredstva odobrena
pred 25. 10. 2006, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge, ki bodo prispele po 25. 10. 2006
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06), in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški sklad,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za neposredni dolgoročni investicijski kredit za nova podjetja pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj
– Vloga za neposredni kredit«.
Vse
ostale
informacije
dobite
na
tel.
02/234-12-72,
02/234-12-74 in 02/234-12-64 ali na e-pošti
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-4859/06
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 40/04), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leto 2006, Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002–2006, Programa »Državna
garancijska shema za mala in srednja velika
podjetja za obdobje 2003–2006, Uredbe o
izvajanju porabe sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04) in
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
48/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06) objavlja Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za izdajanje garancij za dolgoročne
kredite najete pri bankah v Republiki
Sloveniji v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izdajanje garancij za
dolgoročne kredite za materialne in nematerialne investicije za mala in srednje velika
podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v sodelovanju z naslednjimi bankami: Abanka Vipa d.d.,
Banka Celje d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d., Bawag
banka d.d., Deželna banka d.d., Gorenjska
Banka d.d., Hypo Alpe Adria bank d.d., Nova
kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d.,
Probanka d.d. in SKB banka d.d.
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 1.800,000.000 SIT.
Za oblikovanje kreditnih rezervacij je
vključenih dodatnih 450,000.000 SIT, od
tega jih 75% prispeva sredstev Evropski
sklad za regionalni razvoj in 25% sredstev
Republika Slovenija. Sklad koristi pri izdajanju garancij tudi pomoč Evropskega Investicijskega Sklada – European Investment

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Fund v obliki protigarancij. Pomoč je del
Večletnega programa za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001–2006.
Garancije za dolgoročne kredite se odobrijo za investicijske stroške, nastale od datuma oddaje vloge prosilca do 31. 12. 2006
oziroma datuma oddaje info najave, vendar
po 1. 1. 2006.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. Garancije Sklada se izdajajo najkasneje
do 31. 12. 2006.
2. Pogoji in merila za izdajanje garancij
s subvencijami
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 100 zaposlenih (mala
podjetja do 50 zaposlenih in čisti prihodki
do 1,7 mrd SIT, vrednost aktive ne presega
850 mio SIT in srednje velika podjetja do
100 zaposlenih in letni promet do 6,8 mrd
SIT, vrednost aktive ne presega 3,4 mrd
SIT, ki poslujejo na območju Republike Slovenije, razen tistih, ki opravljajo dejavnost
razvrščeno v naslednja področja, oddelke,
skupine in razrede po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba
iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki
je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije za malo in največ 7,5% za
srednje veliko podjetje.

Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2. Pogoji za izdajo garancij
Garancija se izda za kredit, ki je odobren za:
– stroške materialnih investicij: to so
naložbe v osnovna sredstva (zemljišča,
zgradbe, stroji in oprema), ki so ki so povezane z ustanovitvijo novega ali razširitvijo
obstoječega podjetja ali pa z dejavnostjo, ki
vključuje temeljno spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem podjetju (zlasti z racionalizacijo, povečevanjem
raznovrstnosti ali posodobitvijo),
– stroške nematerialnih investicij: to so
naložbe v prenos tehnologije z nakupom
patentnih pravic, tehnološkega znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– upravičeni stroški investicije niso navzgor omejeni, upoštevajo pa se neto zneski
brez DDV,
– podjetje mora zagotavljati minimalno
25% lastnih sredstev,
– bančni kredit, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je lahko največ 75% predračunske vrednosti oziroma do 90,000.000 SIT,
– garancija lahko tako znaša največ
54,000.000 SIT, kar predstavlja 60% kredita (glavnica brez obresti),
– garancijo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 25% lastnih sredstev,
– obrestna mera bančnega kredita, ki je
zavarovan z garancijo Sklada: v skladu s
tarifo banke za komitente z najboljšo boniteto,
– zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita,
– Sklad zaračunava provizijo za garancijo 1% od vrednosti garancije enkratno.
Stroške plača podjetje na podračun Sklada odprt pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100-6270960405,
– odplačila doba kredita je od 3 do 10
let.
2.3. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (št. novo zaposlenih,
sodobna tehnologija in inovativnost, tržna
naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna
udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti), po
katerih lahko projekt prejme maksimalno
100 točk, 45 točk je minimalen pogoj za
nadaljnjo obravnavo projekta po kvalitativnih merilih);

Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja maksimalno 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije.

V primeru nakupa starih zgradb, opreme
je potrebno predložiti cenitev zgradbe, stroja
izdelane s strani neodvisne institucije.
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– kvalitatitvna (ocena na podlagi ekonomske upravičenosti investicije glede na
situacijo na trgu, ekonomske upravičenosti investicije glede na realnost izvedbe,
osebna predstavitev, intervju s prijaviteljem,
ogled podjetja in reference podjetja);
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg)).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk po
kvantitativnih merilih preide v ocenjevanje
finančnega položaja podjetja in kvalitativno
ocenjevanje. V primeru, da je projekt prejel
manj kot 45 točk, takoj pridobi negativno
mnenje.
Na podlagi analize finančnega položaja
podjetja podjetje pridobi bonitetno oceno.
Na podlagi kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Razpisna komisija poda v odločanje predlog Upravi Sklada za vse formalno popolne
in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem in oceno.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta. V primeru odobritve prejme
prosilec pomoč Sklada v skladu z zaprošenimi sredstvi v vlogi in v skladu z razpisnimi
pogoji.
2.4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z
navodili, besedilo razpisa, prijavni list, merila
za ocenjevanje projektov s točkovnikom in
pogodbo o izdaji garancije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega
podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor (pisarna št. 11) in na spletni strani
www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za garancijo sklada
1. Prijavni list za garancijo.
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2004 in 2005.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita.
4. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-2(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
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4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
6. 11. 2006.
Vmesni roki so: 1. 3. 2006, 25. 3. 2006,
20. 4. 2006, 15. 5. 2006, 10. 6. 2006, 5. 7.
2006, 1. 8. 2006, 25. 8. 2006, 20. 9. 2006,
10. 10. 2006 in 6. 11. 2006.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
izročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo
odpiranje velja najvišji datum 1. 3. 2006).
Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05
– poslovni sekretariat med 9. in 15. uro.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 6. 11. 2006, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 6. 11. 2006 ali
po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
list RS, št. 13/06) in sicer v roku osem dni
od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški
sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči
o pritožbi v roku 15 dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za garancijo pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada-P3«.
Vse ostale informacije dobite na
tel.
02/234-12-74,
02/234-12-72
in
02/234-12-64 ali na e-mail naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-4860/06
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 40/04), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega
sklada za leto 2006, Programa finančnih
spodbud za nastajajoča in nova podjetja
za obdobje 2005–2006 (shema de minimis
pomoči) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06) objavlja Slovenski podjetniški
sklad
javni razpis
za odobritev mikrokreditov za mala
podjetja v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so mikrokrediti za mala
podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v letu
2006.
Skupna višina razpisanih kreditov je
100,000.000 SIT.
Mikrokrediti se odobrijo za upravičene
stroške investicije, nastale od 1. 1. 2006 do
31. 12. 2006.
2. Pogoji in merila za odobritev mikrokreditov za mala podjetja
2.1. Splošni pogoji
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Na razpis se lahko prijavijo vsa mala
podjetja (gospodarske družbe, podjetniki
posamezniki), do 50 zaposlenih in čisti prihodki do 2,3 mrld SIT s sedežem v Republiki
Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo dejavnost
razvrščeno v naslednja področja, oddelke,
skupine in razrede po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 60 – Kopenski promet, cevovodni promet,
– oddelek 61 – Vodni promet,
– oddelek 62 – Zračni promet.
Do pomoči po pravilu de minimis Sklada
niso upravičena MSP, katerim bi bila pomoč
neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje (skladno
z 52. in 53. členom ZGD) razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi
od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih
let dosega polovico kapitala, ki je izkazan
v bilanci predhodnega leta ali je podjetje
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Med upravičene stroške investicije ne
spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju-upravičencu na podlagi pravila de
minimis ne bo presegel 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne
pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2. Kreditni pogoji
– Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– nakup blaga in storitev v skladu z dejavnostjo podjetja,
– nakup, vzdrževanje in stroški popravljanja in prenavljanja strojev, opreme in poslovnih prostorov,
– nakup materiala, ki je v rabi za redno
opravljanje dejavnosti podjetja,
– stroški najema poslovnih prostorov in
opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti,
– stroški materialnih investicij, brez transportnih sredstev in transportne opreme,
– stroški nematerialnih investicij.
– predračunska vrednost upravičenih
stroškov investicije lahko znaša največ
8,000.000 SIT z DDV,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov oziroma 6,000.000 SIT,
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– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
25% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: 3,8% nominalno, letno,
– Sklad zaračunava stroške odobritve
kredita v višini 0,5% enkratno od odobrenega zneska,
– Sklad zaračunava stroške vodenja kredita v višini 0,5% letno od stanja kredita na
dan 31. 12. za prihodnje koledarsko leto,
v letu odobritve in izteka kredita se stroški
obračunajo v sorazmerju s številom dni do
konca koledarskega leta oziroma do konca
izteka kredita,
– zavarovanje kredita: minimalno bianco
osebne menice in menice podjetja,
– odplačilna doba kredita je od 1 do 5
let z možnostjo moratorija na odplačevanje
glavnice največ 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita.
2.3. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (število novo zaposlenih,
sodobna tehnologija in inovativnost, tržna
naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v
lokalni oziroma širši skupnosti),
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg)),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi osebne predstavitve/intervjuja prijavitelja in/ali
ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali
ekonomska upravičenost investicije glede
na situacijo na trgu in glede na realnost
izvedbe).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od
možnih 100 po kvantitativnih merilih preide
v ocenjevanje finančnega položaja podjetja
in kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je
projekt prejel manj kot 45 točk, takoj pridobi
negativno mnenje.
Na podlagi analize finančnega položaja
podjetja podjetje pridobi bonitetno oceno.
Na podlagi kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Razpisna komisija poda predlog Upravi
Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem in oceno.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
2.4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z
navodili, besedilo razpisa, prijavni list, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom,
vzorec kreditne pogodbe in seznam računov
za upravičene stroške investicije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega
podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor (pisarna št. 11) in na spletni strani
www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za mikrokredit
1. Prijavni list za mikrokredit.
2. Predstavitveni načrt z izkazom uspeha
in bilanco stanja za leto 2004 in 2005.
3. Bonitetna dokazila (bonitetno dokazilo
ne sme biti starejše od 90 dni od datuma
oddaje vloge):
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a. za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),
b. za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
4. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo o
obstoju podjetja ne sme biti starejše od 90
dni od datuma oddaje vloge):
a. za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b. za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
5. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
25. 10. 2006.
Vmesni roki so: 25. 3. 2006, 25. 4. 2006,
25. 5. 2006, 25. 6. 2006, 25. 7. 2006, 25. 9.
2006 in 25. 10. 2006.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem vmesnem odpiranju je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne
izročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo
odpiranje velja najvišji datum 25. 3. 2006).
Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada
je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05
– poslovni sekretariat med 9. in 15. uro.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 25. 10. 2006, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 25. 10. 2006
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06) in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški sklad,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za mikrokredit pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za mikrokredit«.
Vse
ostale
informacije
dobite
na
tel.
02/234-12-74,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad

Ob-4702/06
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l.
RS, št. 100/05 - prečiščeno besedilo) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana,
javni razpis
za izbiro organizatorjev obnovitvene
rehabilitacije
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira organizatorjev
obnovitvene rehabilitacije:
– za osebe s paraplegijo,
– za osebe s paralizo,
– za osebe z multiplo sklerozo,
– za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi,
– za osebe s cerebralno paralizo,
– za osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim
artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– ter za otroke s celiakijo.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (predlagatelji) na javni razpis: splošni
pogoji za izbiro organizatorja obnovitvene
rehabilitacije so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Merila za izbiro organizatorja obnovitvene rehabilitacije: merila za izbiro najprimernejšega organizatorja obnovitvene
rehabilitacije so navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo
za obnovitveno rehabilitacijo zagotovil sredstva v znesku 673,988.518 SIT, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu
obnovitvene rehabilitacije za leto 2006.
5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve:
Ponudbe morajo biti naročniku dostavljene osebno ali po pošti na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče – soba št.
51, najkasneje v štirinajstih dneh po objavi
v Uradnem listu RS.
Prepoznih, nepravilno označenih in nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Na vsakem ovitku ponudbe mora biti napisano:
– naslov naročnika,
– v levem spodnjem kotu oznaka razpisa, na katerega se ponudba nanaša (javni
razpis – obnovitvena rehabilitacija) in številka Uradnega lista RS, v katerem je bil javni
razpis objavljen ter vidno označeno “Ne odpiraj – ponudba”;
– na hrbtni strani ovitka mora biti napisan
naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja, da
mu je, v primeru nepravočasno predložene
ponudbe le-to mogoče vrniti neodprto.
6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30
dneh po izteku roka za predložitev ponudb.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan
med 10. in 12. uro v sobi 235 na Miklošičevi
24, Ljubljana.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-436, e-pošta: darja.kusar@zzzs.si,
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faks: 30 77 424 ali na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-4703/06
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št.
100/05 - prečiščeno besedilo) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, Ljubljana,
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih
letovanj
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj v
organizirani in strokovno vodeni zdravstveni
koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (predlagatelji) na javni razpis: splošni
pogoji za izbiro organizatorja zdravstvenih
letovanj so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Merila za izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj: merila za izbiro najprimernejšega organizatorja zdravstvenih letovanj
so navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo
za zdravstveno letovanje zagotovil sredstva
v znesku 438,000.000 SIT, kot je navedeno
v Sklepu Upravnega odbora o planu zdravstvenega letovanja otrok za leto 2006.
5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve:
Ponudbe morajo biti naročniku dostavljene osebno ali po pošti na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče – soba št.
51, najkasneje v štirinajstih dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.
Prepoznih, nepravilno označenih in nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Na vsakem ovitku ponudbe mora biti napisano:
– naslov naročnika,
– v levem spodnjem kotu oznaka razpisa, na katerega se ponudba nanaša (javni
razpis – Zdravstveno letovanje) in številka
Uradnega lista RS, v katerem je bil javni
razpis objavljen ter vidno označeno “Ne odpiraj – ponudba”;
– na hrbtni strani ovitka mora biti napisan
naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja, da
mu je, v primeru nepravočasno predložene
ponudbe le-to mogoče vrniti neodprto.
6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30
dneh po izteku roka za predložitev ponudb.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Miklošičevi 24, Ljubljana ali na pristojni Območni
enoti ZZZS.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-436, e-pošta: darja.kusar@zzzs.si,
faks: 30-77-424 ali na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana oziroma na pristojni Območni
enoti ZZZS.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št.
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Razpis
za sofinanciranje vsebinskega
vključevanja nevladnih organizacij v
pripravo in sooblikovanje razvojnih
dokumentov
Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, zbira prijave na razpis za sofinanciranje vsebinskega vključevanja nevladnih organizacij v pripravo in sooblikovanje
razvojnih dokumentov. Razpis je objavljen
na spletni strani www.dobradruzba.org.
Namen razpisa
Razpis je namenjen sofinanciranju
vključevanja nevladnih organizacij v sooblikovanje razvojnih dokumentov, ki so
trenutno v postopku nastajanja v Sloveniji:
Državni razvojni program (DRP), operativni programi itd. Glavni namen sofinanciranja je podpora koalicijam NVO za pripravo
strokovnih prispevkov in komunikacijskih
procesov pri oblikovanju ključnih razvojnih
programov.
Upravičeni do prijave
Na razpis se lahko prijavi koalicija nevladnih organizacij, ki pa mora jasno opredeliti
nosilca dejavnosti, ki bo tudi podpisnik pogodbe. Koalicije NVO se lahko prijavijo za
sodelovanje z naslednjimi temami: aktivne
politike zaposlovanja v nevladnem sektorju
in podjetništvo v nevladnem sektorju; trajnostna prometna politika, trajnostni razvoj
podeželja, kultura, multikulturnost, kreativnost, inovativnost, na znanju temelječa
družba, razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč, lahko pa predlagajo tudi drugo
temo, ki se smiselno navezuje na vsebine
razvojnih programov.
Višina sofinanciranja
Celoten sklad za podpore NVO znaša
6,000.000 SIT, za podporo posameznemu
projektu pa je na voljo najmanj 500.000 in
največ 1,500.000 SIT.
Časovni okvir za izvedbo dejavnosti
Sofinancirane bodo dejavnosti, ki bodo
potekale v obdobju od 15. marca in bodo
zaključene najkasneje do 30. novembra
2006.
Oddaja prijave
Rok za oddajo prijav je 3. marec 2006
do 12. ure, na poštnem naslovu: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
p.p. 4440, 1000 Ljubljana; ali za dostavo
(samo med 8.30 in 16. uro): Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
Ljubljana, Metelkova 6, drugo nadstropje,
soba 41.
Dodatna pojasnila
Za vsa dodatna pojasnila glede razpisa se prosim obrnite na Gajo Brecelj,
na tel. 439-71-00 ali pa na el. naslov
vida@umanotera.org. Vprašanja bomo
sprejemali do vključno 28. februarja 2006.
Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani.
Program finančno podpira sklad Trust
for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Umanotera, Slovenska fundacija
za trajnostni razvoj
Ob-4486/06
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) objavlja
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota
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javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2006
na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni programi za delo z
mladimi,
4. programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi za vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
8. programi za zmanjševanje nasilja nad
ženskami in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,
6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A ali B
področje. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
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– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in
zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
občinske programe na področju sociale in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje
kvalitete življenja za občane MO Murska
Sobota.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje MO Murska Sobota oziroma
njene občane.
III. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2006 je 18,300.000 SIT,
in sicer:
– za področje A 14,300.000 SIT
– za področje B 4,000.000 SIT.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2006 morajo biti porabljena v letu
2006.
V. Merila za izbor programov:
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo
iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v
interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so
jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference…),
6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že
izveden in evalviran).
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v
programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi v
programu),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovetnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
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VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva
v višini 100% vseh predvidenih odhodkov
programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa/projekta – stroški dela redno in
honorarno zaposlenih ter materialni stroški,
povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in
stroški supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi
oziroma cena stroškov dela za posamezna
področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg
sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo
upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovetnih
programih ter specifičnost prijavljenega programa.
6. Materialni stroški programa se bodo
krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis
ter zaključnih računov in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen nujen obseg materialnih stroškov programa.
Pri odmeri višine sredstev bo upoštevana
nujnost posameznega stroška za izvajanje
programa ter primerjava višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov
upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska
Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki
programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za
izvajanje programa. S pregledom finančne
konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s
katerimi program dosega zastavljene cilje,
bo na osnovi meril določena višina sredstev,
ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za
izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega
obsega sredstev bo izvajalec programa s
pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj
racionalno uporabo sredstev in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega
programa.
VII. Način sofinanciranja programov
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov
in načinu njihovega sofinanciranja za leto
2006. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto
2006:
a) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli največ 500.000 SIT, bodo
sredstva nakazana dvakrat letno in sicer
za prvo polletje v mesecu juniju, za drugo
polletje pa v mesecu septembru;
b) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 500.000 SIT bodo
sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2006 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
– področje A« ali »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – področje B«.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2006, vzorec pogodbe)
na vložišču Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do

12. ure pri Bohar Božu, ali na spletni strani
Mestne občine Murska Sobota www.murskasobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delavnik med 9. in 12. uro na Oddelku
za gospodarske in negospodarske dejavnosti, tel. 02/525-16-64.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2006 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani
za opravljanje socialno varstvenih dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu na področju socialnega ali
zdravstvenega varstva,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije.
Če se priloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno
priložiti.
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu
jasno označene z oznako: »Ponudba – ne
odpiraj!«
Javni razpis za sofinaciranje programov
socialnega varstva za leto 2006 za področje
A ali Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva za leto 2006
za področje B; odvisno od tega za katero
področje se prijavljate.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
prijavitelja.
4. Rok za oddajo ponudb je 31. marec
2006.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana na vložišču Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Izvajalec, ki prijavlja več različnih
programov mora vsak program predložiti v
posebni kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb pričela dne, 7. april 2006, na Mestni občini Murska Sobota. Odpiranje ne bo
javno.
7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota obveščeni v roku 45 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da ne razdeli
vseh razpisanih sredstev, v kolikor na razpis
ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
Mestna občina Murska Sobota
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Ob-4499/06
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 108/04), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006
(Uradni list RS, št. 19/05 in 13/06) in 34.
člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 18/04) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov humanitarnih dejavnosti v
Občini Litija v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja humanitarnih
dejavnosti:
– programov/projektov s področja socialnih in zdravstvenih dejavnosti, ki so namenjene zlasti reševanju ogroženih ljudi in
življenj, lajšanju socialnih in psihosocialnih
težav, pomoči ljudem pri izboljšanju socialnega stanja, krepitvi zdravja, preprečevanju
poslabšanja socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja in
ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno
in samostojno življenje oseb z dolgotrajno
boleznijo,
– preventivnih programov/projektov za
preprečevanje različnih oblik zasvojenosti,
– programov/projektov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladih do
26 let,
– programov/projektov, ki jih izvajajo
združenja in zveze društev v namen preprečevanja medgeneracijske izključenosti in
povezovanja v psihosocialne integracije (kot
npr. združenje slovenskih častnikov, združenje borcev NOB, društvo izgnancev,…).
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji že kandidirali ali pridobili sredstva iz
drugih razpisov ali proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi
sredstev na tem razpisu.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti s predmetnega področja in da imajo ustrezno registracijo
v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že
eno leto pred objavo tega razpisa,
– da imajo sedež v Občini Litija ali da bo
program izveden za občane Občine Litija,
– da bo program oziroma projekt izveden
v letu 2006.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji
prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Litija in v koliki meri je program oziroma
projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
a) število programov/projektov, ki jih izvaja predlagatelj – do 20 točk,
b) vsebina (cilj oziroma namen) programa/projekta – do 20 točk,
c) trajanje programa/projekta – do 10
točk,

Št.

d) število članov iz občine – do 10 točk,
e) število izvajalcev programa – do 10
točk,
f) število potencialnih uporabnikov programa – do 10 točk,
g) delež lastnih oziroma ostalih neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji predlaganega programa/projekta – do 20 točk.
Vrednost točke je odvisna od števila prijav na posamezno področje in višino razpisanih sredstev za ta namen, programi, ki ne
bodo prejeli vsaj 30% možnih točk, se v letu
2006 ne bodo sofinancirali iz proračunskih
sredstev, ki so predmet tega razpisa.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša
4,500.000 SIT, v skladu s prijavami in merili
pa se bodo razdelila na naslednja področja:
a) programi za mladino v višini 1,400.000
SIT,
b) programi za starejše in upokojence v
višini 1,000.000 SIT,
c) programi za specifične zveze in združenja, opredeljeni v 1. točki tega razpisa pod
četrto alineo, v višini 600.000 SIT,
d) ostali preventivni in humanitarni programi iz tega razpisa v višini 1,500.000
SIT.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2006
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do ponedeljka, 20. 3. 2006, osebno v
tajništvo Občine Litija, soba 44 do 12. ure
ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 20. 3. 2006 (datum poštnega žiga),
na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14,
1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v letu 2006«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis bo 22. 3. 2006 in ne bo
javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov.
Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli
sklep o izboru programov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo
hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8
dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil
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svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev
sredstev.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba
52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih straneh
www.litija.net, dodatne informacije v zvezi z
razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek
za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel.
01/896-34-38.
Občina Litija
Št. 551-001/2006
Ob-4500/06
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB-1), Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2006
(Uradni list RS, št. 119/05) in Pravilnika o
sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in
neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane
Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je
program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti programa,
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in
oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj
časa oziroma se program izvaja na območju
občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
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Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2,300.000 SIT kot določa Odlok o proračunu
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila
na naslednja področja:
a) humanitarni programi,
b) zdravstveni programi,
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2006
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 31. 3. 2006 (datum poštnega žiga), na naslov Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
ali osebno v tajništvu Občine do 31. 3. 2006
do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov 2006«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/896-27-70,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 478-10/2006
Ob-4514/06
Občina Hrastnik na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93 – 52/05), 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) in Sklepa o
načrtu programa prodaj občinskega premoženja občine v letu 2006 št.: 403-02-2/05, z
dne 22. 12. 2005 objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča,
katerih lastnica je Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, Hrastnik, ki se nahajajo v območju
A obrtne cone ob Bobnu, kjer je predvidena
gradnja poslovnega objekta, in sicer:
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– del parc. št. 390, vl. št. 741, k.o. Hrastnik mesto, dvorišče v izmeri 95 m2, stanovanjska stavba v izmeri 125 m2,
– del parc. št. 449, vl. št. 364, k.o. Hrastnik mesto, neplodno v izmeri 1309,00 m2,
stavba v izmeri 5m2,
– del parc. št. 423, vl. št. 419, k.o. Hrastnik, zelenica v izmeri 1138 m2,
– del parc. št. 391, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, travnik v izmeri 1333 m2,
– del parc. št. 426/1, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, travnik v izmeri 961 m2,
– parc. št. 426/2, vl. št. 371, k.o. Hrastnik
mesto, pot v izmeri 50 m2,
– del parc. št. 445/1, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, pot v izmeri 61 m2, zelenica
526 m2, zelenica 2260 m2,
– parc. št. 445/2, vl. št. 371, k.o. Hrastnik
mesto, zelenica v izmeri 104m2,
– parc .št. 445/3, vl.št. 371, k.o. Hrastnik
mesto, pot v izmeri 43 m2, zelenica 57 m2,
– del parc. št. 446, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, zelenica v izmeri 1337 m2, zelenica 637 m2, pot 19 m2 v skupni površini
ca. 3565 m2.
2. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 9.600,00 SIT/1m2 brez davka,
kar znaša za 3565 m2 34,224.000 SIT, brez
davka.
Davek plača kupec.
Stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo nosi prodajalec.
Stroške parcelacije tistih zemljišč, ki se
prodajajo po delih nosita občina in izbrani
ponudnik vsak do ene polovice.
3. Navedene nepremičnine se prodajajo
pod naslednjimi pogoji:
– nepremičnine se prodajo v paketu,
– kupec je dolžan na lastne stroške prestaviti – rekonstruirati R cesto v dolžini ca.
200 m v skladu z določili ZN, vključno z vsemi komunalnimi vodi v cestnem telesu,
– da kupec v roku 2 let od prodaje dokonča objekt najmanj do podaljšane 3. gradbene faze (zaprt objekt z dokončano fasado).
4. Pogoji sodelovanja:
– na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe,
– prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno,
– da obstaja predkupna pravica občine v
primeru nespoštovanja navedenih pogojev
iz točke 3 tega razpisa,
– ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Hrastnik, št.
01234-0100018218, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem 2010 000. S potrdilom o plačilu
varščine se ponudnik izkaže pred začetkom
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani
varščini, ponudnik ne more sodelovati na
odpiranju ponudb. Varščina bo neuspelim
ponudnikom neobrestovano vrnjena najkasneje v 10. dneh po izdanem sklepu o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
5. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. Ponudbe pod
izklicno ceno ne bodo upoštevane.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:
– 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 in
osebne izkaznice 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,
– navedbo nepremičnin in ponujeno
ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje (3. in 4. točka),
– številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo varščine,
– opis poslovnega objekta in vrste dejavnosti.
8. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, Hrastnik, v zaprti ovojnici z oznako: »ne odpiraj – javni razpis za prodajo nepremičnin«, najkasneje do 13. 3. 2006.
9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 3.
2006 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik. Ponudbe
bo odpirala komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje z stvarnim premoženjem občine.
Prepozno prispele ponudbe se ne bodo
upoštevale. V primeru nepopolnih ponudb
bo komisija zahtevala od ponudnika dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema
poziva.
10. O izbiri najustreznejšega ponudnika
bo komisija obvestila vse ponudnike v roku
8 dni.
11. Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine je 15. dni
po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v
tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec
zadrži varščino.
12. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po sklenjeni kupoprodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnin in tega razpisa.
14. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri Janezu Kranerju, na tel.
03/565-43-61.
15. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Hrastnik
Št. 671-02/06-2
Ob-4714/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v
Občini Komen (Uradni list RS, št. 102/01),
Občina Komen objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
športnih dejavnosti v Občini Komen za
leto 2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za športne dejavnosti, ki jih občina
Komen zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
Iz proračunskih sredstev se sofinancira:
– nacionalni program športa:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
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– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna,
založniška in informacijska dejavnost na področju
športa,
– delovanje društev in športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti;
– športne prireditve;
– investicijsko vzdrževanje športnih
objektov in nakup opreme.
3. Razpoložljiva sredstva: razpoložljiva
sredstva za ta namen so zagotovljena v
proračunu Občine Komen za leto 2006 v
skupni višini 8,850.000 SIT.
4. Obdobje za porabo sredstev: na podlagi tega razpisa pridobljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
5. Upravičenci in pogoji
Na javni razpis za sofinanciranje športnih
dejavnosti se lahko prijavijo športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanavljajo
športna društva s sedežem na območju Občine Komen, zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu ter zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
športa,
– imajo sedež v Občini Komen, oziroma
izvajajo športne dejavnosti za potrebe občanov Občine Komen na območju Občine
Komen,
– imajo zagotovljene osnovne prostorske, materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
– imajo organizirano redno in programsko urejeno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, v skladu z določili o
registraciji.
6. Razpisni rok: razpisni rok začne teči
z dnem objave besedila javnega razpisa v
Uradnem listu RS in se zaključi 30. dan po
njegovi objavi.
7. Razpisna dokumentacija: vlagatelji
morajo vloge pripraviti in oddati izključno
na obrazcih razpisne dokumentacije, ki je
na voljo v sprejemni pisarni Občine Komen,
Komen 86, 6223 Komen in na spletni strani
Občine Komen http://www.komen.si.
8. Vsebina vloge in obvezne priloge
Vloge morajo biti izpolnjene v slovenskem jeziku s tiskanimi črkami. Vloge bodo
obravnavane kot popolne, če bodo ustrezno
izpolnjene, podpisane in žigosane na vseh
zahtevanih mestih in če jim bodo priložene
vse obvezne priloge:
– dokazilo o urejeni evidenci o članstvu,
– izjava o zagotovljenih osnovnih pogojih
za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– dokazilo o registraciji,
– in vse ostale obvezne priloge k posameznim točkam razpisne dokumentacije.
9. Oddaja vlog: vloga mora prispeti na
Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen,
najpozneje trideseti dan po objavi besedila
javnega razpisa v Uradnem listu RS do 12.
ure. Za pravočasno se šteje tudi vloga, ki je
bila (najkasneje) do 12. ure zadnjega dne
roka za oddajo vlog, oddana po pošti s priporočeno pošiljko. Vloga mora biti oddana
v zaprtem ovitku z jasno vidnim napisom:
»Ne odpiraj – prijava na razpis Šport 2006«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in poštni naslov predlagatelja.
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10. Obravnava vlog: v roku prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija predvidoma v roku 8 dni od zaključka razpisnega
roka, v skladu z merili iz Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 102/01). Odpiranje
ponudb ne bo javno. Prepozne vloge, neustrezno naslovljene in neustrezno označene
vloge bodo s pisnim sklepom zavržene. Predlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani,
da jih v roku 15 dni dopolnijo. Vloge, ki jih
pozvani predlagatelji v tem roku ne bodo
dopolnili, bodo s pisnim sklepom zavržene
kot nepopolne. Neutemeljene vloge bodo s
pisnim sklepom zavrnjene.
11. Obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z
vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva
za sofinanciranje športnih dejavnosti v Občini Komen, bodo sklenjene pisne pogodbe
o sofinanciranju.
12. Informacije: vse dodatne informacije
dobite vsak delavnik med 8. in 13. uro na
sedežu Občine Komen, v sobi št. 23, pri
Karin Jejčič ter na tel. 05/73-10-470 oziroma
GSM 041/383-894.
Občina Komen
Št. 122-04/06-2
Ob-4715/06
Občina Komen na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05
– UPB1), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04),
Odloka o proračunu Občine Komen (Ur. l.
RS, št. 11/06), Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 26/01, 110/02, 2/04,
7/04 in 36/04 – UPB1) in 4. člena Pravilnika
o sofinanciranju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Komen (Ur. l. RS, št.
19/03), objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
socialnih in humanitarnih dejavnosti v
Občini Komen za leto 2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje letnih programov
upravičencev s področja socialnih in humanitarnih dejavnosti.
3. Upravičenci in pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in
zasebniki, ki izvajajo programe socialnih in
humanitarnih dejavnosti na območju Občine
Komen oziroma za občane Občine Komen
in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, v skladu z določili o
registraciji,
– njihovi člani so tudi občani Občine Komen,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– imajo do Občine Komen poravnane
vse obveznosti, kolikor so bili prejemniki
sredstev iz proračuna Občine Komen za
leto 2005.
Pravne osebe, ki delujejo na območju
več občin, regij ali na nivoju države, morajo
ob svoji prijavi obvezno izkazati, da je določeno število članov oziroma uporabnikov
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občanov Občine Komen ter natančno opredeliti oziroma razmejiti programe in obseg
programov, ki je namenjen občanom Občine
Komen, od ostalih aktivnosti.
4. Razpoložljiva sredstva: razpoložljiva
sredstva za ta namen so zagotovljena v
proračunu Občine Komen za leto 2006 v
skupni višini 1,900.000 SIT.
5. Obdobje za porabo sredstev: na podlagi tega razpisa pridobljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
6. Razpisni rok: rok za oddajo vlog na
javni razpis začne teči z dnem objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS in
se zaključi 30. dan po njegovi objavi.
7. Razpisna dokumentacija: vlagatelji
morajo vloge pripraviti in oddati izključno
na obrazcih razpisne dokumentacije, ki je
na voljo v sprejemni pisarni Občine Komen,
Komen 86, 6223 Komen in na spletni strani
Občine Komen http://www.komen.si.
8. Vsebina vlog in obvezne priloge
Vloge morajo odgovorne osebe izvajalca
izpolniti v slovenskem jeziku s tiskanimi črkami. Vloge bodo obravnavane kot popolne,
če bodo ustrezno izpolnjene, podpisane in
žigosane na vseh zahtevanih mestih in če
jim bodo priložene vse obvezne priloge:
– dokazilo o urejeni evidenci o članstvu,
– izjava o zagotovljenih osnovnih pogojih
za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– dokazilo o registraciji,
– potrdilo o delovanju v javnem interesu
(kolikor obstaja),
– poročilo o delu v preteklem letu,
– program dela za razpisno leto,
– dokazilo o številu članov iz Občine Komen,
– dokazila o usposobljenosti strokovnega kadra.
9. Oddaja vlog: vloga mora prispeti na
Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen,
najpozneje trideseti dan po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS do 12. ure. Za
pravočasno se šteje tudi vloga, ki je bila
(najkasneje) do 12. ure zadnjega dne roka
za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, z jasno vidnim napisom: »Ne
odpiraj – razpis Sociala 2006«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naziv in
poštni naslov predlagatelja.
10. Obravnava vlog: v roku prispele vloge bo strokovna komisija obravnavala predvidoma v roku 8 dni od zaključka razpisnega
roka v skladu z merili iz Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 19/03). Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozne vloge, neustrezno naslovljene in neustrezno označene vloge bodo s pisnim sklepom zavržene.
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani,
da jih v roku 15 dni dopolnijo. Vloge, ki jih
pozvani predlagatelji v tem roku ne bodo
dopolnili, bodo s pisnim sklepom zavržene
kot nepopolne.
11. Obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z
vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva
za sofinanciranje socialnih in humanitarnih
dejavnosti, bodo sklenjene pisne pogodbe
o sofinanciranju.
12. Informacije: vse dodatne informacije
dobite vsak delavnik med 8. in 13. uro na
sedežu Občine Komen, v sobi 23, pri Karin
Jejčič ter na tel. 05/73-10-470 oziroma GSM
041/383-894.
Občina Komen
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Št. 333-01-1/2006-1710

Ob-4745/06

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2006
– za sofinanciranje programov
turističnih društev, drugih društev in
zveze, ki aktivno delujejo v turizmu v
Mestni občini Novo mesto
Javni razpis se izvede na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS,
št. 2/04), Pravilnika o postopkih izvrševanja
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 47/03), 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 100/05).
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
programov turističnih društev, drugih društev in zveze v Mestni občini Novo mesto za
leto 2006, ki vsebujejo naslednje aktivnosti v
turizmu v Mestni občini Novo mesto:
– organiziranje dejavnosti Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine v občini,
– organiziranje in izvajanje splošnih akcij urejanja okolja, ki ga pokriva turistično
društvo,
– označevanje, vzdrževanje in urejanje
turistične signalizacije in ostale infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje tematskih
poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje in ohranjanje kulturne
dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene,
– vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva ali
zveze na šolah ali v kraju,
– sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno
skupnostjo in občino,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah),
– za tekoče delovanje društva v višini
5 odstotkov od odobrenega programa za
sofinanciranje,
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se poleg turističnih društev in
Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine
lahko javijo tudi druga društva in pravne
osebe, ki izvajajo aktivnosti v turizmu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
ravni,
– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
sofinanciranje programov navedenega pri
2. točki tega razpisa je 10,000.000 SIT na
proračunski postavki 16 047301 Programi
TIC, DTZ, turistična društva.
5. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
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6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
– program dela in pomembnost posameznih projektov za Mestno občino Novo
mesto v letu 2006,
– aktivnost društva/zveze, realizacija pogodbenih obveznosti in porabljena finančna sredstva v letu 2005 (realizirano mora
biti vsaj polovica planiranih aktivnosti v letu
2005),
– pomembnost delovanja društva/zveze
za Mestno občino Novo mesto in sodelovanje z drugimi nosilci turistične ponudbe
(sodelovanje ali organiziranje vsaj dveh prireditev),
– število članov društva iz Mestne občine
Novo mesto.
Merila se upoštevajo po pomembnosti
po vrstnem redu, kot so zgoraj navedena.
Za sofinanciranje programov morajo društva
zadostiti vsem zgoraj navedenim merilom.
7. Višina dodeljenih sredstev
Sofinancira se do 50 odstotkov ovrednotenih planiranih aktivnosti v letu 2006. Za
koriščenje odobrenih sredstev mora upravičenec v zahtevku predložiti dokazila za
realizirane naloge v višini vsaj 70 odstotkov
od odobrene vrednosti projekta.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) program dela v letu 2006 ter njegovo
finančno ovrednotenje,
b) podrobno finančno poročilo za leto
2005, potrjeno s strani nadzorne komisije
društva oziroma zveze,
c) zaključni račun za leto 2005,
d) poročilo o delu v letu 2005,
e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisa.
9. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa.
Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
Upravičencu bodo sredstva nakazana po
podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank
v roku 30 dni po predloženem dokazilu o
izvedeni aktivnosti, ki ga mora upravičenec
posredovati najkasneje do 30. 11. 2006.
Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
10. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 31. 3.
2006, ali ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z oznako
na prvi strani »Ne odpiraj - Vloga na razpis
za sofinanciranje programov turističnih društev, drugih društev in zveze, ki delujejo v
turizmu«
11. Izid razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer
pa lahko dobijo informacije na Oddelku
za kmetijstvo in turizem MO Novo mesto,
Seidlova 1, ali na spletni strani MO NM:
www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom zainteresirani dobijo na tel.
07/393-92-65 (Drago Košak) ali po elektronski pošti drago.kosak@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-4873/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 120/05) in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 14/06), Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih in
invalidskih dejavnosti v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih in invalidskih dejavnosti
iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica na področju:
– socialnega varstva,
– zdravstva,
– humanitarne dejavnosti,
– invalidske dejavnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
– dejavnosti, ki predstavljajo izpolnjevanje zakonskih obveznosti Mestne občine
Nova Gorica.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
program ali največ tri projekte, ki morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so v javnem interesu mestne občine,
– so neprofitne oziroma nekomercialne
narave,
– vsebina mora ustrezati predmetu javnega razpisa.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
da se izvaja kontinuirano, tekom celega
leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in
časovno zaporedje aktivnosti.
2. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
humanitarnih in invalidskih dejavnosti, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v
okviru posebnih proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– nevladne organizacije.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialnih, zdravstvenih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
drugo dokumentacijo v skladu z zakonom
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in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo v svojem članstvu tudi občane
mestne občine in izvajajo programe oziroma
projekte na območju mestne občine,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje
in izbor programov oziroma projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 16.000.000,00 SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis HID 2006 – Ne odpiraj «.
7. Rok za prijavo na razpis do 27. 3.
2006 do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika
(soba 38/I).
Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori
uprava s sklepom vlogo zavrže.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
izteka roka za prijavo na razpis.
9. Merila za vrednotenje in izbor humanitarnih in invalidskih programov oziroma
projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-52
(Silva Tišma) oziroma 05/335-01-61 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-4874/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98 in 15/03), Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v
Mestni občini Nova Gorica (Ur. l. RS, št.
23/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
120/05) Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Nova Gorica v letu 2006
I. Na razpis se lahko prijavijo:
– Športna društva, razen Športne zveze
Nova Gorica,

Št.

– pravne in fizične osebe, registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen Javnega zavoda za šport Nova
Gorica.
Izvajalci programov morajo imeti v Mestni občini Nova Gorica registriran sedež
in pretežno delovati na njenem območju.
Dejavnost morajo imeti registrirano najmanj
eno leto.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 127,750.000, in sicer iz naslednjih
proračunskih postavk:
1. 18/10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev v višini 30,750.000 SIT,
2. 18/10.047 – program športa v višini
45,000.000 SIT,
3. 18/10.048 – večje športne prireditve v
višini 8,000.000 SIT,
4. 18/10.051 – vzdrževanje športnih
objektov v višini 10,000.000 SIT,
5. 18/10.057 – sofinanciranje športnih
šol 34,000.000 SIT.
III. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
2. interesna športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. šport invalidov,
6. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev
v društvih oziroma klubih,
8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športna srečanja tekmovalnega značaja, ki so organizirana, praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica.
Organizatorju se sofinancira samo eno večjo prireditev,
9. tekoče vzdrževanje športnih objektov,
ki niso v upravljanju Javnega zavoda za
šport Nova Gorica.
IV. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva, ki so članice Športne
zveze Nova Gorica kandidirajo samostojno,
– za pridobitev sredstev pod točko 9. lahko kandidirajo športna društva, ki upravljajo
z določenimi športnimi objekti,
– društva, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev pod točko 7. morajo priložiti tudi
program dela z nakazanim razvojnim ciljem,
predvsem v delu z mladimi ter dokazila o
ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev,
– društva in klubi, ki so člani Zveze za
tehnično kulturo Nova Gorica lahko kandidirajo samo za pridobitev sredstev pod
točko 8.
V. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril za vrednotenje programov
športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na posamezni
proračunski postavki ter za točko 7. tudi
na osnovi mnenja Športne zveze Nova Gorica.
VI. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak
posamični program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Nepopolnih in nepravočasnih
vlog ne bomo obravnavali. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
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prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti (soba III/27) in na
Javnem zavodu za šport Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53
(Robert Cencič) oziroma 05/335-01-61 (Tamara Simčič).
VII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte
v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova
Gorica z oznako »Javni razpis – šport – ne
odpiraj do vključno 27. marca 2006 do 13.
ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika
(soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
VIII. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni najkasneje v
roku 30 dni po zaključku razpisa.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-4875/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 120/05) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 16/05), Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz
sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2006 na področju:
– ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine,
– besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih
umetnosti ter
– novih medijev, na področju založništva
in knjižničarstva, kinematografije in drugih
področjih kulture.
2. Cilj javnega razpisa je zagotovitev finančne podpore izvajalcem kulturnih programov in projektov, ki izpolnjujejo pogoje
in merila iz tega javnega razpisa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci kulturnih programov in projektov, katerih
delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih proračunskih
postavk:
– društva, ki niso financirana s strani
Zveze kulturnih društev Nova Gorica,
– zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih proračunskih postavk,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi,
– neprofitne organizacije, ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte.
4. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo osnove in merila za
vrednotenje in izbor kulturnih programov in
projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
5. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 7,000.000 SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov/projektov, mora za vsak
posamični program/projekt izpolniti ločen
obrazec.
7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis kultura 2006 – Ne odpiraj«.
8. Rok za prijavo na razpis je do 27. 3.
2006 do 13. ure. Za pravočasno se šteje
prijava, ki do izteka roka prispe na naslov
naročnika oziroma je vložena v sprejemni
pisarni naročnika (soba 38/I). Nepravočasne
vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno
vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, uprava s sklepom vlogo zavrže.
9. Merila za vrednotenje in izbor kulturnih
programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/335-01-65
(Majda Petejan) in 05/335-01-61 (Tamara
Simčič).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-4877/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 120/05) in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 16/05 in 14/06), Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnih mladinskih
programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov
iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica na področju:
– neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo,
– prostovoljnega mladinskega dela,
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– mobilnosti mladih,
– raziskovalnega dela mladih,
– zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj,
– aktualnih mladinskih iniciativ,
– kreativnega preživljanja prostega
časa,
– informacijskih dejavnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– turistična potovanja,
– športna tekmovanja,
– programe in projekte s pretežno internetno vsebino.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
mladinski program ali največ tri mladinske
projekte, ki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– namenjeni so predvsem mladim v starosti od 15 do 29 let,
– izvajajo se na območju ali v javnem
interesu mestne občine,
– so neprofitne oziroma nekomercialne
narave,
– vsebina mora ustrezati predmetu javnega razpisa.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
da se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
mladinskih programov in projektov, katerih
delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– mladinski sveti,
– podmladki političnih strank,
– zavodi in druge pravne osebe ter samostojni nosilci, ki izvajajo programe, namenjene mladim.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju mladinskih
dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje in izbor mladinskih programov oziroma
projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 16,000.000 SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis MD 2006 – Ne odpiraj «.
7. Rok za prijavo na razpis do 27. 3.
2006 do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika
(soba 38/I).
Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori
uprava s sklepom vlogo zavrže.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
izteka roka za prijavo na razpis.
9. Merila za vrednotenje in izbor mladinskih programov in projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-53
(Robert Cencič) oziroma 05/335-01-61 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica

Javne dražbe
Št. 5/2006
Ob-4907/06
Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova, objavlja
na podlagi določil Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02), ter v skladu z določili Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa
Sveta krajevne skupnosti Dobova z dne
30. 9. 2004
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Krajevna skupnost Dobova, Ulica
bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova, tel.
07/496-70-14.
2. Opis predmeta:
2.1. Prodajajo se naslednje nepremičnine:
2.1.1. stanovanje – v izmeri 74,86 m2
– je v III. Etaži (mansardi) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov
Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki
Obrež. Izklicna cena je 9,500.000 SIT.
2.1.2. stanovanje – v izmeri 85,91 m2
– je v III. Etaži (mansardi) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov
Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki
Obrež. Izklicna cena je 10,700.000 SIT.
2.1.3. poslovni prostor – ordinacija – v
izmeri 88,68 m2 – je v II. Etaži (1. nadstropje) – poslovno stanovanjske stavbe v
Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc.
št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena
je 10,625.000 SIT.
2.1.4. poslovni prostor – pisarna – v
izmeri 63,86 m2 – je v II. Etaži (1. nad-
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stropje) – poslovno stanovanjske stavbe v
Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc.
št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena
je 10,000.000 SIT.
2.1.5. poslovni prostor – pisarna – v
izmeri 60,51 m2 – je v I. Etaži (pritličje)
– poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc. št.
1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je
10,600.000 SIT.
2.1.6. poslovni prostor – ordinacija – v
izmeri 61,52 m2 – je v I. Etaži (pritličje)
– poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc.št.
1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je
10,800.000 SIT.
2.2. Nepremičnine pod tč. 2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3., 21.4., 2.1.5. in 2.1.6. so proste bremen in stvari.
2.3. Vsem nepremičninam pod tč.
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 21.4., 2.1.5. in 2.1.6.
pripada tudi 1/6 skupnih prostorov in naprav – t.j. 19,24 m2 – v objektu Ulica bratov
Gerjovičev 57 v Dobovi.
2.4. Za nepremičnine pod tč. 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3., 21.4., 2.1.5. in 2.1.6. je bil
dne 21. 1. 2005 vložen zemljiškoknjižni
predlog za vpis etažne lastnine pri Okrajnemu sodišču v Brežicah.
2.5. Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik 50.000 SIT.
3. Udeležba na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje
interesent (domača pravna ali fizična
oseba, državljan EU ali pravne osebe
s sedežem v EU, drugi tuji državljani
in tuje pravne osebe pa pod pogojem,
da pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah
za
takšne
osebe
omogočajo prisilni predpisi RS), ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da
najkasneje eno uro pred začetkom javne
dražbe, na sedež Krajevne skupnosti
Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 57, 8257
Dobova, prijavi svojo udeležbo in predloži
naslednja dokazila:
– originalno potrdilo o plačani varščini
in celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30
dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (tuji državljani oziroma
tuje pravne osebe).
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti:
– osebni ali kateri drugi identifikacijski
dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
4. Višina varščine: pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini
10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun
pri UJP Krško, št.: 01209-6450785304 z
navedbo »Varščina za javno dražbo« z
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navedbo zaporedne številke nepremičnine.
5. Pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo posamezno.
Nepremičnine se prodajajo po načelu. »videno – kupljeno«.
2%-ni davek na promet z nepremičninami, druge dajatve, pripravljalne stroške,
stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec (v izklicni ceni
niso zajeti).
Javna dražba se bo izvajala v skladu z
Uredbo pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Javno dražbo bo vodil Odbor za plan
Krajevne skupnosti Dobova.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
Pogodba se sklene najpozneje v 8 dneh
po uspešno opravljeni javni dražbi. Če kupec pogodbe v navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani,
Krajevna skupnost Dobova zadrži njegovo
varščino.
Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti v roku 8 dni, se šteje, da od ponudbe
odstopa, in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali
del varščine pa obdrži Krajevna skupnost
Dobova.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil
naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno,
ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji,
kot za prvega dražitelja.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od
podpisa pogodbe na podračun pri UJP
Krško, št.: 01209-6450785304. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2.1. tega
razpisa.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba je razpisana na dan 16. 3. 2006,
s pričetkom ob 11. uri in bo potekala v prostorih Krajevne skupnosti Dobova, Ulica
bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova.
9. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
07/496-70-14 (g. Proselc), 07/499-31-60
ali 041/671-359 (g. Kotnik). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Krajevna skupnost Dobova
Ob-4914/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Vuzenica
z 22. redne seje z dne 20. 4. 2005, Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica, ki jo zastopa župan Miran Kus,
razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
Prodaja se naslednja nepremičnina:
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A) Trisobno stanovanje na Mladinski
ulici 4B, stanovanje št. 9, v velikosti 68 m2.
izklicna cena je 8,196.000 SIT + davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu
sodno zapriseženega cenilca Marka Črešnika z dne 13. 9. 2005.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8
dni po podpisu pogodbe.
Ponudniki morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o vplačilu kavcije v višini 10%
od izklicne cene, ter celotno številko računa za vračilo kavcije neuspešnemu dražitelju.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene
nepremičnine bo v sredo, 22. 3. 2006, ob
15. uri, v prostornih sejne sobe Občine
Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT. V
primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta
tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je
cena izklicana trikrat, predsednik komisije
za vodenje in nadzor postopka prodaje
stvarnega premoženja Občine Vuzenica
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove
k podpisu pogodbe.
2. Vsak ponudnik mora pred začetkom
javne dražbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene nepremičnine. Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o plačani kavciji v
višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine se nakaže na transakcijski račun
Občine Vuzenica št: 01341-0100011132, z
navedbo »kavcija za javno dražbo za prodajo nepremičnin«.
3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem
sklenjena v 8 dneh po javni dražbi. Plačilo
kupnine v roku določenem pod točko I. je
bistvena sestavina pravnega posla.
4. Overitev pogodbe ter druge stroške
v zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.
5. Prodajalec si pridružuje pravico, da
z nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi. Komisija za vodenje in nadzor postopka javne
dražbe, lahko, v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek javne dražbe do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
IV. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Vuzenica,
Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-91-222,
v času uradnih ur).
Občina Vuzenica
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Razpisi delovnih
mest
Ob-4485/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05), Mestna
občina Kranj objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
vodja oddelka Mestne inšpekcije v
občinski upravi Mestne občine Kranj
(m/ž).
Naloge na tem delovnem mestu bo javni uslužbenec izvrševal v nazivu podsekretar. Delo na tem delovnem mestu se lahko
izvaja le v nazivu »podsekretar«.
Zahtevani pogoji:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit za prekrškovni organ,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit iz upravnega po
stopka,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja,
prav tako vse ostale izpite.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bo razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranimi kandidati bo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Formalno nepopolne vloge, v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od
naslednjega dne po objavi na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 04/23-73-102
pri Tatjani Hudobivnik.
Mestna občina Kranj
Ob-4487/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
2/04, 23/05, 62/05, 75/05 in 113/05), Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto
svetovalec v Oddelku za družbene
javne službe v občinski upravi Mestne
občine Kranj (m/ž).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
splošne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega po
stopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bo razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranimi kandidati bo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Formalno nepopolne vloge, v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od naslednjega dne po objavi na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 04/23-73-102
pri Tatjani Hudobivnik.
Mestna občina Kranj
Ob-4502/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 2/04,
23/05, 62/05, 75/05, 113/05), Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve v Občinski upravi Mestne
občine Kranj (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski
trg 1.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer v roku
8 dni od dneva objave. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Tatjana Hudobivnik,
v.d. direktorice občinske uprave Mestne
občine Kranj, tel. 04/237-31-02.
Mestna občina Kranj
Ob-4516/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02) Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna objavlja javni razpis za
prosto delovno mesto
1. svetovalec za premoženjsko pravne zadeve.
Delo na tem delovnem mestu je uradniško delovno mesto in se izvaja v nazivu
svetovalec I, svetovalec II. Izbrani kandidat
bo imenovan v naziv I ali svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ali univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– v primeru da ima kandidat univerzitetno izobrazbo se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za 1/3,
– strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat strokovnega izpita
nima, ga mora opraviti v treh mesecih po
sklenitvi delovnega razmerja),
– strokovni izpit iz področja prekrškovnih postopkov (če izbrani kandidat izpita
nima, ga mora opraviti v treh mesecih po
sklenitvi delovnega razmerja),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz področja prekrškovnih postopkov,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom bo sklenjeno za določen čas za čas
nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 10 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni razpis – delovno
mesto – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 30 dni po izbiri.
Dodatne informacije: Brigita Kidrič, tel.
05/728-07-53.
Občina Postojna

Št.

Ob-4710/06
Na podlagi prvega odstavka 101.
člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št.
13/94, 48/94, 82/94, 82/94, 41/95, 73/04
in 98/05), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarke Erike Braniselj iz Ljubljane
razpisuje: eno prosto mesto
notarskega pomočnika pri notarki
Eriki Braniselj iz Ljubljane.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
da je državljan Republike Slovenije,
da je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je
opravil pravniški državni izpit in da aktivno
obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-07/2006
Ob-4735/06
Občina Črnomelj na podlagi 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in
113/05), objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
– svetovalec/ka – za regionalni razvoj v Oddelku gospodarske dejavnosti
in razvoj podeželja.
Delovno mesto svetovalec/ka – za regionalni razvoj je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec II
ali svetovalec 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 visoka strokovna izobrazba
naravoslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega po
stopka,
– državni izpit iz javne uprave.
V naziv se izjemoma lahko imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za
imenovanje v naziv.
K prijavi z življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazili o
morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati predložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice,
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidno
delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti (izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje) 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.
Naloge na delovnem mestu so:
– 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 upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– spremljanje razpisov in sprotno obveščanje in ugotavljanje o možnostih prijave ter prijave projektov na razne razpise,
– koordiniranje dela, samostojno delo
ter vodenje in priprava posameznih projektov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z višjo stopnjo izobrazbe od najnižje zahtevane, z delovnimi izkušnjami v državni
upravi in izkušnjami pri vodenju projektov,
projektnem delu ter pri pripravi in prijavi
projektov na razne razpise za pridobivanje
sredstev.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Črnomelj.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih
izkušenj se pošljejo na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Rok
za vložitev prijave je 8 dni od objave. Prijave za dokazili pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »za javni natečaj« in navedbo
delovnega mesta. Prepozne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 07/306-11-08 pri Slavici Novak Janžekovič.
Občina Črnomelj
Št. 064-001/06
Ob-4739/06
Svet Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, razpisuje za mandatno
dobo štirih let, delovno mesto
direktorja Inštituta za varovanje
zdravja Republike Slovenije.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, pridobljena s študijem na medicinski fakulteti;
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– specializacija ali doktorat znanosti iz
socialne medicine, epidemiologije ali higiene;
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji;
– da predloži program dejavnosti inštituta s smernicami za njegovo izvajanje;
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni
jezik.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev najkasneje v roku
15 dni po objavi razpisa, na naslov: Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije,
Trubarjeva 2, Ljubljana, s pripisom »za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo
o izbiri obveščeni, najkasneje v roku 30 dni
od dneva objave razpisa.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Ob-4743/06
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 82/94, 41/95, 73/04 in 98/05),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane razpisuje
eno prosto mesto
notarskega pomočnika pri notarki
Nataši Erjavec iz Ljubljane.
Za notarskega pomočnika je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da je državljan Republike Slovenije,
da je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je
opravil pravniški državni izpit in da aktivno
obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 4/06
Ob-4852/06
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:
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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. 64-02/2006
Ob-4868/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02, 02/04, 23/05, 62/05, 75/05 in
113/05), generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
uradnega(e)
veterinarja(ke)
–
inšpektorja(ice) v Veterinarski upravi
RS v Notranji veterinarski inšpekciji,
Območni urad Kranj, Oddelek za javno
veterinarsko zdravstvo.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– imeti morajo 5 let delovnih izkušenj;
– aktivno morajo obvladati uradni
jezik;
– potrebno je osnovno znanje enega
tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– imeti morajo opravljen izpit iz javne
uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– imeti morajo veterinarsko licenco po
Zakonu o veterinarstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o veterinarski licenci;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz javne uprave;
– izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega
sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave
pod pogojem, da bodo v primeru izbora

na delovno mesto navedeni izpit opravile
najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv. V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru je lahko za
inšpektorja imenovana oseba, ki nima
strokovnega izpita za inšpektorja, če ima
opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka, vendar mora opraviti izpit za
inšpektorja v roku enega leta od dneva
imenovanja za inšpektorja.
Nazivi, v katerih se lahko opravlja delo
na tem delovnem mestu, so: inšpektor
III, inšpektor II in inšpektor I. Izbrani(a)
kandidat(ka) bo delo opravljal(a) v Veterinarski upravi Republike Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija, Območni
urad Kranj, na naslovu Kranjska cesta 16,
Naklo, oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer Območni urad Kranj opravlja svoje
naloge.
Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z
dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in z navedbo delovnega
mesta – na naslov: Veterinarska uprava
Republike Slovenije, Parmova 53, 1000
Ljubljana in sicer v roku 8 dni od dneva
objave. Kandidati(ke) bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave. O izbiri oziroma neizbiri bo
kandidatom vročen sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z
izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava RS
Št. 1101-5/2006/1
Ob-4869/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) objavlja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg
OF 13.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
humanistične smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
– imeti morajo dobro znanje angleškega jezika;
– imeti morajo dobro znanje italijanskega ali nemškega jezika.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem državne uprave;
– z dobrim pisnim in ustnim izražanjem.
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IV. K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata o tem, da ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
prej navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostrificirana tuja diploma);
– življenjepis z dokazili, iz katerih so
razvidna znanja za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu, navedena pod
točko II.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z
označbo ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik˝.
VI. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo
izbranemu kandidatu izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep o
neizbiri. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev
s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na
tel. 01/478-47-97 pri Elizabeti Balkovec.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 119-3/2006-3
Ob-4895/06
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 (10/04
– popr.), 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05
– odl. US in 113/05) objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
1. svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Center, ki se lahko opravlja
v nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi 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.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega po
stopka.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in petmesečnim
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poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič – Lundrovo nabrežje 2 v
Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidat izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijavi morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna
čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni
izjavi, iz šeste in sedme alinee prejšnjega
odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto, navedeni izpit opravile
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na
naslov: Upravna enota Ljubljana, Služba
za kadre (z označbo »za javni natečaj
– svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v
Izpostavi Center«), Adamič – Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na elektronski naslov
ue.ljubljana@gov.si. Rok za vlaganje prijav
je 8 dni od dneva te objave. Če je prijava
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in
sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Upravna enota Ljubljana
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Ob-4896/06
Občina Rogatec na podlagi 7. člena
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za
kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 13/2006) ter 1. in 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 35/05, UPB1 in 113/05) objavlja
javni natečaj za delovno mesto
direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna oziroma najmanj visoka
strokovna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje dela v javnem zavodu,
– aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika,
– predložitev programa dela oziroma
poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– izpolnjevanje ostalih pogojev v skladu
z zakonom.
Zakonski pogoji:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj morajo kandidati priložiti program dela zavoda za nadaljnjih 5
let in vizijo razvoja na področju turizma
in kulture v Občini Rogatec ter naslednja
dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– overjeno fotokopijo potrdila o izo
brazbi,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma
dokumenta, iz katere bodo razvidne delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih,
– izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– dokazilo o znanju enega svetovnega
jezika (potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študij, dokazilo o opravljenem
večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku in podobno).
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Nastop dela bo predvidoma 1. 4.
2006. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih Zavoda. Po poteku mandatne dobe
je ista oseba lahko znova imenovana za
direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v osmih dneh od
objave na naslov: Občina Rogatec, Ceste
11, 3252 Rogatec, z oznako »Prijava na
javni natečaj – direktor Zavoda za kulturo,
turizem in razvoj Občine Rogatec – Ne
odpiraj«.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel.
03/81-21-000 pri Simoni Dobnik.
Občina Rogatec
Št. 100-78&2006-1
Ob-4900/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 11.
in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mestni muzej Ljubljana (Uradni list
RS, št. 110/04) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Javnega zavoda Mestni muzej 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 zavoda,
– 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 in strokovnega 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, potrdilo 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 Mestnega muzeja
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.
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Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-1290.
Mestna občina Ljubljana
Št. 40/2006

Ob-4901/06

Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
vodja kabineta predsednika – eno
delovno mesto.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in
posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleščine in še enega svetovnega jezika,
– poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila.
Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno ob
sojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in ne smejo biti obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje slovenskega jezika
ter splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Vodja kabineta predsednika opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja strokovne in organizacijske
podlage za sodelovanje predsednika z zunanjimi institucijami,
– spremlja izvajanje sklepov in dogovorov s področja dela predsednika ter poroča
predsedniku o njihovi realizaciji,
– organizira in evidentira obveznosti
predsednika,
– oblikuje komunikacijske strategije za
različne javnosti,
– ureja celostno podobo računskega
sodišča, publikacije, domačo spletno stran
in intranet,
– opravlja strokovne, organizacijske in
operativne naloge pri obveščanju javnosti
in medijev,
– opravlja strokovne in organizacijske
naloge za predstavitev dejavnosti računskega sodišča,
– organizira in pripravlja novinarske
konference,
– pripravlja gradiva za medije in sporočila za javnost,
– izvaja strokovne in organizacijske naloge splošne promocije,
– opravlja druge naloge s področja svojega dela.
Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča RS, Slovenska c. 50, Ljub
ljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:

– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih sta razvidna stopnja zahtevane izobrazbe za opravljanje dela, s katerim se
izpolnjujejo pogoji delovnih izkušenj in čas
opravljanja tega dela,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in oblikovanje
podatkov,
– ustrezno dokazilo o znanju angleščine in drugega svetovnega jezika.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv računskega sodišča 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 vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati lahko prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 8 dni od objave javnega
natečaja. V izbirni postopek bodo uvrščeni
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi priloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50,
1000 Ljubljana z navedbo »javni natečaj
– uradniško delovno mesto«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni s
sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji kadrovske službe (tel. 01/478-58-14).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Št. 17120-01/06
Ob-4903/06
Univerza na Primorskem, Rektorat, TIitov trg 4, Koper, objavlja prosto delovno
mesto
svetovalec za pravne zadeve.
1. Od kandidata/kandidatke pričakujemo:
– visokošolsko
izobrazbo
pravne
smeri,
– produktivno znanje italijanskega jezika,
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– znanje za delo z računalnikom (okolja
Windows; Word in Excel),
– praviloma tri leta delovnih izkušenj,
– organizacijske sposobnosti.
2. Pri izbiri bodo imeli/e prednost kandidati/ke, ki imajo izkušnje iz področja visokega šolstva.
3. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
s trimesečnim poskusnim delom. Zasedba
delovnega mesta je možna takoj oziroma
po dogovoru.
4. Ponudbe z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev (fotokopije) pričakujemo v petnajstih dneh po objavi na naslov: UP, Rektorat, Titov trg 4, 6000 Koper,
s pripisom »Prijava na javni razpis prostega delovnega mesta«.
5. Upoštevane bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
6. Kandidati bodo o izboru obveščeni
predvidoma 30 dni po izbiri.
Univerza na Primorskem
Št. 30/06
Ob-4908/06
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v skladu z 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih, objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto
inšpektor (m/ž) v Območni enoti Koper.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu inšpektor III.
Naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzor
stva.
Posebni pogoji za opravljanje del:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene ali naravoslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– višja raven znanja italijanskega jezika.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma
strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora
opraviti v letu dni od imenovanja. Poleg
navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon
o delovnih razmerjih ter drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Kraj opravljanja dela
je Koper, Trg Brolo 4.
Kandidati morajo predložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee,
– fotokopijo potrdila o znanju italijanskega jezika.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:

Št.

– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8
dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici
z oznako »za javni natečaj«, navedbo
delovnega mesta oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si. Nepopolne in
prepozne prijave v izbirnem postopku ne
bodo upoštevane. Dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite po tel.
01/280-38-09.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po končanem izbirnem po
stopku.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije
Št. 18/05
Ob-4917/06
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike objavljamo prosto delovno mesto
zdravnika specialista interne medicine za delo v specialistični ambulanti za
pljučne bolezni in alergologijo s polnim
delovnim časom za določen čas do 19. 7.
2007 in 4-mesečno poskusno dobo.
Pogoji:
– zdravnik s specialističnim izpitom iz
interne medicine in podiplomskim študijem
iz pulmologije in alergologije,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
8 dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 19/06
Ob-4918/06
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike objavljamo prosto delovno mesto
zobozdravnika za otroško in preventivno zobozdravstvo s polnim delovnim
časom za določen čas, predvidoma do
1. 9. 2007.
Pogoji:
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
8 dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveno dom Zagorje
Št. 11/06
Ob-4932/06
»Svet VDC Tolmin, Rutarjeva 18, 5220
Tolmin, na podlagi sklepa 12. seje sveta z dne 16. 2. 2006 v skladu z določili
32. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91/I, 17/91,55/92, 13/93, 66/93, 45/94,
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8/96, 36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 69/05 – Odločba US) in 15. člena Statuta VDC Tolmin
razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z
zakonom določenih pogojev za sklenitev
delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda;
– predložiti mora program dela VDC
Tolmin.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis morajo kandidati poslati po pošti
na naslov: Svet VDC Tolmin, Rutarjeva 18,
5220 Tolmin ali oddati v tajništvu zavoda
najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od objave razpisa.
Svet VDC Tolmin«
Št. 111/06
Ob-4934/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1
– uradno prečiščeno besedilo, 113/05) minister objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce – svetovalca pod šifro
7021, za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Službi za
splošne in kadrovske zadeve.
Kratek opis delovnih nalog:
– izvajanje kadrovskih postopkov in
drugih s tem povezanih aktivnosti za potrebe ministrstva;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– skrb za izvajanje predpisov s področja delovanja državne uprave, delovnih
razmerij in kadrovskega načrtovanja;
– pomoč pri pripravi izvedbenih aktov s
prej omenjenih področij;
– skrb za izvajanje predpisov na področju varovanja zdravja pri delu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Želeno je poznavanje delovno-pravne
zakonodaje in delovanja državne uprave.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
na delovnem mestu pripravnika – svetoval-
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ca, v okviru katerega se bo usposabljal/a
za svetovalca II, v prostorih Ministrstva
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana in z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis
– pripravnik-svetovalec pod šifro 7021« ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@
gov.si, v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od objave na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati oziroma kandidatke bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dneva objave. O izbiri pripravnika bo
izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu/ki, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Nepopolne in nepravočasne vloge se
ne bodo obravnavale.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1100-23-24/2006-01072-06 Ob-4938/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05,
62/05, 75/05 in 113/05) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni
natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS,
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Kamnik
1. referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv– referent/-ka IV.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega po
stopka.
Opis nalog:
– opravljanje enostavnih upravnih nalog in nalog iz davčnega postopka,
– pripravljanje sklepov o izterjavi na
osebne prejemke, denarna sredstva na
računih dolžnika, na terjatve dolžnika izkazane s strani dolžnika.
na Davčnem uradu Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina
2. referent/-ka za davčno kontrolo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – referent/-ka IV.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega po
stopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih
obračunov,
– vodenje postopkov v zvezi z vračili
davkov in drugih dajatev,
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– opravljanje enostavnih upravnih nalog in nalog iz davčnega postopka.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku.
Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za
nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim poskusnim delom.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine, iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov:
– pod št. 1: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– pod št. 2: DURS, DU Nova Gorica,
Izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva 28,
5270 Ajdovščina.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,
– pod št. 2: Aljoša Polak, tel.:
05/364-37-32.
Davčna uprava RS
šT. 11/2006
Ob-4939/06
Informacijski pooblaščenec objavlja javni natečaj za uradniška delovna mesta:
A. uradniška delovna mesta in pogoji za
opravljanje dela
I. 4 prosta delovna mesta
a) državni nadzornik II za varstvo
osebnih podatkov-višji svetovalec II ali
b) državni nadzornik I za varstvo
osebnih podatkov-višji svetovalec I ali
c) državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov-svetnik- podsekretar.
1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– delovne izkušnje a) 5 let, b) 7 let, c)
9 let,

in naslednje posebne pogoje:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit po Zakonu o splošnem
upravnem postopku,
– strokovni izpit za inšpektorja po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
– a) in b) osnovna, c) višja raven znanja
angleščine,
– vozniški izpit B kategorije,
– poznavanje programskih paketov
Microsoft Word in Lotus Notes.
2. Okvirne naloge državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov so izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju
varstva osebnih podatkov, ki se razlikujejo
glede na težavnost posamezne zadeve.
II. raziskovalec – svetovalec II – tri
delovna mesta.
1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– univerzitetna
izobrazba
pravne,
upravne ali družboslovne smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj,
in naslednje posebne pogoje:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja angleščine
– poznavanje programskih paketov
Microsoft Word in Lotus Notes.
2. Okvirne naloge raziskovalca-svetovalca II so iskanje, zbiranje, pregledovanje
in proučevanje pravnih podlag v zvezi s pritožbami, pobudami ter inšpekcijskim nadzorom nad varstvom osebnih podatkov.
Kandidati za vsa navedena uradniška
delovna mesta morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
ter splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Državni izpit iz javne uprave se lahko
opravi v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit po ZIN pa
v roku enega leta od dneva imenovanja v
naziv na tem delovnem mestu.
B. Dokazila in informacije o izvedbi javnega natečaja
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje/delovna
doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem
strokovnem izpitu, kjer je predpisan kot
posebni pogoj,
– ustrezna dokazila ali izjavo o dodatnih
znanjih/usposobljenostih, kjer so predpisana kot posebni pogoj,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
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– ustrezno dokazilo o znanju angleščine ali drugega svetovnega jezika.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv Informacijskega pooblaščenca 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 vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj se pošljejo na naslov: Informacijski pooblaščenec, Kržičeva 9, Ljubljana,
s pripisom »Javni natečaj za delovno mesto____________«. Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Rok za prijave je osem dni od dneva
objave javnih natečajev.
Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim
razgovorom ali na drug ustrezen način.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in šestmesečnim poskusnim delom. Delo
uradniki opravljajo v prostorih Informacijskega pooblaščenca, trenutno na Kržičevi
9, Ljubljana.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Sonji Bien (tel.
01/280-77-06).
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljeni izbiri.
Informacijski pooblaščenec
Št. 48/2006
Ob-4943/06
Ministrstvo za pravosodje Republike
Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS,
št. 35/05 in 113/05, v nadaljevanju: ZJU)
ter 20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto
vodje službe za notranjo revizijo, v
Sekretariatu, pod šifro 3 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto vodje službe za
revizijo je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivih notranji revizor
– podsekretar in notranji revizor – sekretar.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu notranji revizor – podsekretar.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv podsekretar.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (v kolikor

Št.

ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta
od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen
ZJU),
– izpit za državnega notranjega revizorja.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še
naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (izdaja ga pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta
iz katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje
na ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu (v kolikor
ga je kandidat opravil),
– dokazilo o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja.
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje
za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnem mestu,
za katero se zahteva za eno stopnjo nižja
izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se
dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna čas opravljanja dela
in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje službe;
– dolgoročno načrtovanje revizij;
– letno načrtovanje revizij;
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja;
– določanje revizijskih ciljev;
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– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah;
– pregled in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje
notranjih kontrol;
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirne enote;
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu;
– spremljanje izvajanja revizijskih poročil;
– izdelovanje letnih poročil za urad za
nadzor proračuna;
– sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje;
– sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem;
– zagotavljanje kakovosti dela notranjih
revizorjev;
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3, Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro 3.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 48/2006
Ob-4944/06
Ministrstvo za pravosodje Republike
Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS,
št. 35/05 in 113/05, v nadaljevanju: ZJU)
ter 20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
vodje Sektorja za logistiko, v Direktoratu za pravosodno upravo, Sektor za
logistiko, pod šifro 58 v katalogu delovnih
mest Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije.
Prosto delovno mesto vodje sektorja za
logistiko je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivih podsekretar in sekretar. Izbrani kandidat bo naloge opravljal
v nazivu podsekretar.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne ali ekonomske smeri oziroma visoka
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strokovna izobrazba z magisterijem pravne
ali ekonomske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv podsekretar.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (v kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU),
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še
naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (izdaja ga pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta
iz katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje
na ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu (v kolikor
ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje
za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki
jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se
zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba,
razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva
tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna
čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje sektorja;
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
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– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog;
– neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja;
– zagotavljanje oziroma neposredna
pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3, Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro 58.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5117/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1,
Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05), Okrajno
sodišče v Celju, Prešernova ul. 22, Celje,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, dve prosti mesti.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III na
Okrajnem sodišču v Celju.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02) ter pogojev določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna
izobrazba
pravne
smeri,
– opravljen pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega svetovnega jezika.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Okvirna vsebina dela: proučevanje
zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava
strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprave odločitev, priprava obrazložitve
odločitve, sprejemanje vlog in izjav strank
na zapisnik, zasliševanje strank, prič in

izvedencev, priprava splošnih aktov in
drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv, opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma dokazilo
o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem
pravniškem državnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi
lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alinei prejšnjega odstavka.
Potrdili bo moral izbrani kandidat predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo
v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Celju,
Urad predsednika, Prešernova 22, Celje z
oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v roku 15 dni po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
Okrajno sodišče v Celju
Št. 1100-1/2006/1-0023163 Ob-5128/06
Ministrstvo za promet na podlagi 56.
člena in prvega odstavka 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
– ZJU-UPB1 in 113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20. in 22. členom Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04
ter nadaljnje spremembe in dopolnitve),
objavlja prosto delovno mesto:
podsekretar v Direktoratu za železnice (šifra delovnega mesta 107).
Razpisano delovno mesto podsekretar
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu podsekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, pravne, tehnične ali
prometne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji,
z dokazili o opravljenem večtedenskem
izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o
večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih,
na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj
jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz
tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija
indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi;
– izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje oziroma
verodostojne listine iz katerih sta razvidna
čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja kolikor bo to potrebno. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo
pravne smeri, z opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka ter s konkretnimi delovnimi izkušnjami na področju
železnic.

Št.

Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil
izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati,
ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh
zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli
razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni,
o čemer jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4,
Ljubljana.
Okvirna vsebina dela na razpisanem
delovnem mestu:
– spremljanje gradiv Državnega zbora,
Vlade RS, ministrstev in EU in izdelava
mnenj in stališč h gradivom v medresorskem in strokovnem usklajevanju z delovnega področja;
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje najzahtevnejših projektnih
skupin;
– priprava predpisov in posamičnih aktov ter internih aktov za izvajanje izvršilnih
nalog z delovnega področja…
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
1100-1/2006/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep
o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet

Druge objave
Št. 622-1/2006
Ob-4498/06
Občina Litija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04), Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2006 (Ur.
l. RS, št. 19/05, 13/06), Lokalnega kulturnega programa za leto 2006, sprejetega
dne 1. 12. 2005 na nadaljevanju 29. redne
seje Občinskega sveta Občine Litija, in 7.
člena Statuta Občine Litija (Ur. l. RS, št.
18/04), objavlja
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javni poziv za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektov za varstvo
kulturne in naravne dediščine ter za
nakup nove opreme in investicij v
javno kulturno infrastrukturo v Občini
Litija v letu 2006
1. Predmet poziva: predmet poziva je
sofinanciranje projektov za varstvo kulturne in naravne dediščine ter nakupa nove
opreme in investicij v javno kulturno infrastrukturo v Občini Litija.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: na predmetni poziv se
lahko prijavijo pravne osebe oziroma upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz sprejetega Lokalnega kulturnega programa občine
Litija za leto 2006, ki se nahaja v prilogi
razpisne dokumentacije.
3. Osnovna merila za izbor:
– izkazan javni interes na področju kulture,
– lokalni kulturni spomenik ali druga
ustrezno opredeljena strokovna in umetniška vrednost kulturne in naravne dediščine
predmetnega objekta,
– čim širša dostopnost kulturne dobrine uporabnikom in čim večjemu številu
občanov,
– tradicija in pomen kulturne dobrine za
čim širši kulturni prostor,
– lastni delež in delež drugih neproračunskih sredstev predlagatelja pri kandidaturi.
Ostala merila so navedena v razpisni
dokumentaciji.
4. Višina sredstev
Višina sredstev v skladu s sprejetim
Odlokom o proračunu Občine Litija za leto
2006 in Lokalnim programom za kulturo
v letu 2006 v Občini Litija za posamezno
področje znaša:
– za sofinanciranje projektov za varstvo
kulturne in naravne dediščine do 3,400.000
SIT,
– za sofinanciranje nakupa nove opreme in investicij v javno kulturno infrastrukturo do 11,100.000 SIT, od tega:
– Knjižnica Litija do 3,500.000 SIT,
– ZIK Litija do 2,000.000 SIT,
– MC Litija do 2,000.000 SIT,
– kulturne dvorane in večnamenski kulturni objekti v KS do 3,600.000 SIT.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se morajo porabiti
v letu 2006.
6. Rok za oddajo predlogov oziroma
prijave: rok za zbiranje oziroma oddajo predlogov je do 31. 3. 2006 oziroma
do konca porabe sredstev za ta namen.
Prijave morajo biti oddane na ustreznem
obrazcu, osebno v tajništvo Občine Litija,
ali pa poslane po pošti izključno s priporočeno pošiljko, v zaprti kuverti in pravilno
opremljene.
7. Oddaja in dostava predlogov: predlogi se lahko oddajo v tajništvu Občine Litija,
soba 44/II, v času uradnih ur; naslov za
oddajo predlogov po pošti je: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija.
Predlogi se oddajo v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – javni
poziv kultura 2006 – a) varstvo kulturne in
naravne dediščine ali
– b) nakup nove opreme in investicij v
javno kulturno infrastrukturo.
Na hrbtni strani ovojnice morajo predlagatelji napisati svoj naziv in poštni naslov.
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Predlogov, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani, komisija ne bo
obravnavala in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju.
8. Odpiranje predlogov: odpiranje ne bo
javno. Po pregledu predlogov bo komisija
predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku
8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen
kot nepopolna vloga.
9. Izid poziva: predlagatelj bo obveščen
o izidu poziva najkasneje v roku enega meseca po prejemu predloga.
S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani
na javnem pozivu, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
10. Dodatne informacije in razpisna
dokumentacija: razpisno dokumentacijo
lahko interesenti dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za družbene dejavnosti (soba 50
ali 52) ali na spletnih straneh www.litija.net;
dodatne informacije v zvezi z pozivom pa
dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel ali
Igorij Parkel, tel. 01/89-63-459.
Občina Litija
Št. 007-02/06-2
Ob-4716/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Komen za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 11/06)
razpisuje Občina Komen
javni anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov za grb,
zastavo in simbol Občine Komen
1. Cilj natečaja
Cilj natečaja je, da se pridobijo med
seboj usklajene in najboljše oblikovalsko
idejne rešitve naslednjih prvin:
a) grb Občine Komen,
b) zastava Občine Komen,
c) simbol Občine Komen.
2. Vsebina natečajnega projekta
a) grb občine: predloži se pozitiv in negativ, barvni prikaz ter simulacija. Vsaka različica naj bo izdelana v varianti z najdaljšo
stranico 200 mm ter pomanjšave 100 mm,
15 mm in 5 mm. Predložiti je potrebno tudi
izdelavo logotipa Občina Komen ter prikazati odnos med grbom in logotipom,
b) zastava občine: predloži se prikaz
zastave z najdaljšo stranico 250 mm,
c) simbol občine: predložijo se pozitiv,
negativ, barvni prikaz ter simulacija. Vsaka različica naj bo izdelana v varianti z
najdaljšo stranico 200 mm ter pomanjšave
100 mm, 15 mm, 5 mm.
2.1. Pri izdelavi vsake od treh prvin je
potrebno upoštevati geometrijska, likovna,
barvna in heraldična pravila. Potrebno je
prikazati izbor tipografije, tipične barve in
barvnega spektra ter aplikativni prikaz za
dopisni papir, pisemsko ovojnico, vizitko,
žig/ štampiljko ter zastavico.
3. Vsebina in oblika natečajnega projekta
Vse
zahtevane
rešitve
morajo biti prikazane na pokončnih formatih
A3 (297*420 mm), kaširanih na trdo podlago.
Predložiti je potrebno seznam vseh sestavnih delov projekta.
Pisno je potrebno utemeljiti vse zahtevane rešitve.
Podatki o avtorju (ime, priimek, naslov,
telefonska št., davčna št., št. transakcijskega računa) morajo biti priloženi projektu v
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zaprti ovojnici (na ovojnici mora biti napisano, kaj je vsebina ovojnice ter šestmestna
šifra avtorja).
Izjava avtorja o izvirnosti svojega dela
ter pisno soglasje za javno predstavitev
natečajnega projekta morata biti priložena
projektu v zaprti ovojnici (na ovojnici mora
biti napisano, kaj je vsebina ovojnice ter
šestmestna šifra avtorja).
Vsi listi projekta ter ovojnina projekta
morajo biti označeni s šestmestno šifro
avtorja (ime in priimek avtorja se ne sme
pojaviti niti na ovojnini ter niti na listih v
projektu, razen v zaprti ovojnici).
Vse oblikovne rešitve morajo biti izdelane profesionalno.
4. Pogoji za udeležbo: natečaj je javen
in anonimen in se ga lahko udeležijo vse
fizične in pravne osebe, ki so pripravljene
oblikovati idejne rešitve pod pogoji natečaja.
5. Roki za predložitev projektov
Natečajni projekt mora biti predložen na
naslov Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen, najkasneje do 28. 4. 2006 do 12.
ure (za projekte poslane po pošti velja poštni žig). Pošiljka mora biti označena s
šestmestno šifro avtorja ter pripisom »Natečaj-celostna podoba Občine Komen«.
Če se avtor na natečaj prijavi z več
projekti, predloži vsak projekt posebej v
samostojni pošiljki.
6. Komisija
Komisijo za pripravo predloga celostne
podobe Občine Komen je imenoval občinski svet s sklepom št. 06202-18/05-6 dne
29. 11. 2005.
Komisija lahko povabi h konzultaciji še
posamezne strokovnjake.
7. Ocenjevanje: pri ocenjevanju projektov bo komisija upoštevala naslednja
merila: zgodovinska danost, naravna dediščina, kultura v prostoru današnje občine,
likovna čistost in originalnost, prepoznavnost in nezamenljivost ter likovna sodobnost in aplikativna odprtost prvin.
8. Nagrada
Naročnik bo podelil eno nagrado v bruto znesku 750.000 SIT za celovito rešitev
(grb, zastava, simbol).
Naročnik so pridržuje pravico, da v morebitnem drugem krogu ocenjevanja od izbranih avtorjev zahteva dopolnitev projektov v skladu s pripombami komisije.
Komisija si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, oziroma da nagrado razdeli
med več natečajnimi projekti. Avtorji, katerih projekti niso bili nagrajeni, niso upravičeni do povrnitve stroškov nastalih pri
pripravi projekta.
S podelitvijo nagrade naročnik odkupi
vse materialne avtorske pravice.
9. Predstavitev projektov
Komisija bo objavila rezultate najkasneje v 60 dneh od dneva določenega za predložitev projektov.
Naročnik bo uporabil nagrajeni projekt
kot strokovno podlago za grb, zastavo in
simbol občine.
Natečajne rešitve bodo javno predstavljene: točen kraj in čas predstavitve
bosta objavljena na krajevno običajen
način po koncu natečaja. Projekti, ki ne
bodo nagrajeni, bodo vrnjeni udeležencem natečaja v 15 dneh po končani javni
predstavitvi.
10. Končne določbe: sklepi ocenjevalne
komisije so dokončni. Z ocenjevanja bodo

izločeni idejni osnutki, ki bodo predani v
roku, določenem za oddajo, pa ne bodo
upoštevali določila o anonimnosti avtorja.
Občina Komen
Ob-4876/06
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 120/05) in v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in sofinanciranju šolnin
ter dodatnega strokovnega izobraževanja
v Mestni občini Nova Gorica (Uradne objave, št. 76/05), Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
objavlja
javni poziv
za sofinanciranje krajših oblik
dodatnega strokovnega izobraževanja
v letu 2006
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja iz sredstev proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2006.
Predmet sofinanciranja so krajše oblike dodatnega strokovnega izobraževanja
(do enega meseca) na področju delovanja
ustanove ali na področju šolskega oziroma
študijskega programa, ki so namenjene:
– zaposlenim v ustanovah s sedežem v
Mestni občini Nova Gorica,
– dijakom in študentom s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.
2. Pogoji za sofinanciranje:
– dodatno strokovno izobraževanje
mora biti v interesu ustanove ali mora zasledovati cilje šolskega oziroma študijskega programa,
– kandidata mora prijaviti ustanova ali
šola,
– ustanova, šola ali posameznik morajo
zagotoviti najmanj 2/3 potrebnih sredstev
za dodatno strokovno izobraževanje.
3. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega poziva je 4,200.000 SIT.
4. Prijavite se lahko samo na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite v
tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
Mestne občine Nova Gorica, od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure ali na spletni strani
http://www.nova-gorica.si.
Vloga mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– podatke o prijavitelju,
– podatke za nakazilo sredstev,
– kratko predstavitev prijavitelja z opisom dosedanjega dela,
– predstavitev prijavljenega programa,
– predračun stroškov programa s specifikacijo,
– strukturo financiranja programa,
– višino zaprošenih sredstev,
– reference prijavitelja,
– mnenje ustanove, ki je zainteresirana
za izobraževanje,
– izjavo.
Prijavitelj mora plačati upravno takso v
višini 250 točk (trenutno 4.250 SIT) v obliki
upravnih kolkov. Takse ni potrebno plačati
šoli, ki prijavlja izobraževanje dijakov in
študentov.
5. Vlogo pošljite v zaprti kuverti na
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
s pripisom »Javni poziv 2006 – dodatno
strokovno izobraževanje« »Ne odpiraj« in
navedbo naslova prijavitelja.
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6. Rok za prijavo je do porabe sredstev
oziroma najkasneje do 30. 10. 2006.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je do
izteka roka za prijavo oddana na pošto s
priporočeno pošiljko oziroma do 12. ure
istega dne vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica. Nepravočasne
vloge uprava s sklepom zavrže.
Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori
uprava s sklepom vlogo zavrže.
S sklepom se zavržejo tudi prijave, ki
niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena
ustanova oziroma šola.
7. Merila za izbor:
– kvaliteta in zahtevnost programa,
– pričakovani rezultati in pomen za Mestno občino Nova Gorica,
– ocena realnosti finančne konstruk
cije,
– reference prijavitelja (redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Mestne
občine Nova Gorica, doseženi rezultati v
preteklih obdobjih).
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja.
Uprava bo izdala odločbo v roku 30 dni
od dneva vložitve vloge. Razmerje med
Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev se uredi s pogodbo.
8. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica pri Majdi Stepančič,
tel. 05/335-01-63 ali 05/335-01-61.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-4881/06
Na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Celju, zadeva
St 5/2005-36 z dne 16. 2. 2006 nad stečajnim dolžnikom »Magnum« Drago Guček
s.p., Gostinstvo in prevozništvo – v stečaju, Gotovlje 111e, 3310 Žalec, objavlja
stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(II. narok)
I. Predmet prodaje
1. Nepremičnine – idealni delež do 1/4
celote nepremičnine, vpisane pri zk.vl.št.
264, K.o. Pongrac, kar predstavlja gozd
in grmovje na strmem plazovitem območju, gozd je v večjem delu posekan in ni
obnovljen.
Parc.
št.
1436
1437
1438

Vrsta rabe
nepremičnine
Gozd
Pašnik
Gozd

Površina – izmera v m2
2971
2068
3546

Premoženje – idealni delež nepremičnin pod točko 1 se prodaja po 30% znižani
izklicni ceni 48.196,40 SIT. Varščina znaša
najmanj 10% izklicne cene.
2. Nepremičnine – idealni delež do
2/12 celote nepremičnine, vpisane pri
zk. vl. št. 58, K.o Liboje, kar predstavlja
manjšo starejšo hišo na pobočju-hribu na
naslovu Liboje 48, na težko dostopnem
kraju.
Parc.
št.
874/8
244.S

Vrsta rabe
nepremičnine
Travnik
Stavba

Površina – izmera v m2
966
112

Št.

Premoženje – idealni delež nepremičnin pod točko 2 se prodaja po 30% znižani
izklicni ceni 400.743 SIT. Varščina znaša
najmanj 10% izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s
cenitvenim poročilom z dne 23. 11. 2005 in
bo prodano po načelu »videno – kupljeno«.
Izklicna cena je v skladu s cenitvenim poročilom Zvoneta Jezernika, univ.dipl.ing.,
stalnega sodnega cenilca in ga je možno
videti pri ogledu.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po načelu
»videno kupljeno« po posameznih kompletih ali skupaj, prednost ima ponudnik, ki
kupuje vse skupaj.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člena ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 45 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe,
kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.
4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku in sicer na osnovi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)
in Zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in
stroške v zvezi z prenosom lastništva mora
plačati kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 3, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od
pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina. Kupec si mora sam pridobiti vsa
potrebna soglasja oziroma odobritve in
potrdila za sklenitev pogodbe o nakupu
nepremičnin v skladu z obstoječo zakonodajo.
7. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine od dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače fizične
in pravne osebe ter tuje fizične in pravne
osebe ob pogojih vzajemnosti, ob pogoju,
da ob ponudbi vplačajo varščino v določeni višini izklicne cene. Sodelovati pa ne
morejo tiste fizične osebe, ki so določene
v 153. členu prvega, drugega in tretjega
odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati
odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo o plačilu varščine potrjeno s strani banke, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa
kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe.
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3. Zakoniti predkupni upravičenci po
ZureP-1, ZON, ZKZ in SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico v skladu z določili
149/3 člena ZPPSL.
4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene
pogoje.
5. Ponudniki plačajo varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt pri Banki Celje d.d., št. 06376
– 0957784028, s pripisom namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
6. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez
obresti vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni
po objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločeno v osmih dneh od poteka roka
za zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najugodnejšim ponudnikom
kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakor koli drugače ne
sme ali ne more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje
s pripisom – Stečajni postopek St 5/2005
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80,
GSM 041/652-185 in na spletni strani
www.svetovanje-kos.si.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV. divizije 14/III, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
»Magnum« Drago Guček s.p.,
Gostinstvo in prevozništvo – v stečaju

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048-3/2006/2
Ob-4713/06
Statut Sindikata vodenja prometa
Slovenije s sedežem v Ljubljani, Trg OF
7, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 13. 2. 2006 pod zaporedno
št. 171.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-03/2006-2
Ob-4477/06
Pravila sindikata družbe Marles-Pohištvo d.o.o. Maribor, ki so hranjena v
Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-10-132/93-0800-11, z dne
7. 6. 1993 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 132,
z dne 4. 6. 1993 ter spremenjena pravila z nazivom: Pravila o organiziranju in
delovanju sindikalne podružnice Gorenje
Interieri Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-04/00-112, z dne 16. 3. 2000 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 04, z dne 14. 3.
2000, se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-16/2005-4
Ob-4711/06
Pravila Sindikata družbe Gasilska
oprema Ljubljana, sprejeta dne 7. 12.
2005, se hranijo na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 1111
Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 181 z
dne 24. 1. 2006.
Št. 101-19/2005-4
Ob-4712/06
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Viški vrtci, Tržaška c. 79
(Jamova c. 23), 1000 Ljubljana, vpisan
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik, pod
zaporedno številko 124 z dne 4. 11. 1998,
se z dnem 24. 1. 2006 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-9/2005-2
Ob-4922/06
Sindikat Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o., s sedežem Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, prej Cesta bratov Cerjakov 42, 8250 Brežice, čigar pravila so bila
vpisana pod zaporedno številko 024-01/93
pri Upravni enoti Brežice in ki je bil dne
15. 6. 2005 izbrisan iz evidence statutov
sindikatov, se sedaj pravila sindikata vpišejo v evidenco sindikatov pod zaporedno
številko 178 z dne 4. 8. 2005 in se hranijo
v Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi VičRudnik.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-117/2005-7
Ob-4718/06
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 15. 2. 2006
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
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nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
99/04; ZPOmK) odločil, da je priglašena
koncentracija družb Iskra Avtoelektrika
d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici,
in Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, s področja elektro in elektronske ter avtomobilske
industrije, naj bi nastala na podlagi javne
ponudbe za odkup v skladu z Zakonom o
prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97 ter 56/99), ki
jo je Iskra Avtoelektrika d.d., v okviru svojega namena pridobiti večino delnic Iskre
d.d. in s tem nadzor nad to družbo, objavila
15. 12. 2005 v časniku Delo.
Urad je ugotovil, da v primeru priglašene koncentracije nevarnost ustvarjanja
oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje ali
onemogočanje učinkovite konkurence, ne
obstaja. Koncentracija je skladna s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-130/2006-6
Ob-4870/06
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 17. 2. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) odločil, da je koncentracija družb Delo, časopisno in založniško
podjetje, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, in
Salomon 2000, d.o.o., Cesta 24. Junija
23, Ljubljana, ki je nastala s prenosom
blagovne in storitvene znamke MAG iz
družbe Salomon na družbo Delo, skladna
s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se nanaša na sektor tiskanih medijev in obsega področje izdajanja tiskanih politično-informativnih tednikov in oglaševanja v tiskanih medijih.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja,
da v zadevi priglašene koncentracije ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila
prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-3/2006-6
Ob-4871/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je
17. 2. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija podjetij
Titus International PLC, The Ridgeway
Industrial Estate, Iver, Buckingamshire SLO 9HW, Velika Britanija, in Lama
d.d., Dekani 5, 6271 Dekani, skladna s
pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Družba Titus je z nakupom delnic družbe Lama pridobla večinski lastniški delež in s tem izključni nadzor nad družbo
Lama.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja,

da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Družba Titus
na območju Republike Slovenije do sedaj
ni poslovala, zato ne bo prišlo do koncentracije tržne moči.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-122/2005-9
Ob-4883/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 17. 2.
2006 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija, ki je nastala s
pridobitvijo skupnega nadzora nad družbo
Intereuropa FLG, železniška špedicija,
d.o.o., s strani družb Express-Interfracht International Spedition GmbH, Wohllebengasse 18, 1040 Dunaj, Avstrija
(v nadaljevanju: Express-Interfracht), in
Intereuropa, globalni logistični servis,
d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
(v nadaljevanju: Intereuropa), skladna s
pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
pogodbe o odsvojitvi dela poslovnega deleža z dne 6. 12. 2005, na podlagi katere
je družba Express-Interfracht pridobila od
družbe Intereuropa 50% delež v družbi
Intereuropa FLG. Na podlagi sklenitve te
pogodbe sta družbi Express-Interfracht in
Intereuropa pridobili skupni nadzor nad
družbo Intereuropa FLG.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja,
da v zvezi obravnavano koncentracijo ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-4478/06
Radijski program: Radio Viva.
Izdajatelj: Media Info d.o.o., Bakovska
ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki ima v premoženju izdajatelja
najmanj 5-odstotni delež kapitala, oziroma
najmanj 5-odstotni delež glasovalnih oziroma upraviteljskih pravic: 100% lastnik in
upravljalec Robert Markovič, Cezanjevci
20/d, 9240 Ljutomer.
Ob-4480/06
Radijski program: Radio Maxi – Prleški val.
Izdajatelj: Recal, podjetje za proizvodnjo in informiranje d.o.o., Ulica dr. Franca
Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 20%,
– Recal d.o.o., Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 80%.
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Ob-4483/06
Radijski program: radio Radio.
Izdajatelj: Media Ton družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Trg svobode 28, 2310 Slovenska Bistrica.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 80% lastnik,
– Aleksander Hren, Špindlerjeva ulica
29, 2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik,
– Branko Kocijančič, Murnova ulica 2,
2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik.
Ob-4484/06
Medij: Radio Tartini.
Šu&Co d.o.o., Trg 1. maja 3, 6330 Piran, davčna številka: 71169709.
Ime in priimek fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj
5 odstotni delež kapitala:
– Ivo Šuto, Trg 1. maja 3, Piran
(26,20%);
– Žiga Šuto, Trg 1. maja 3, Piran
(26,20%);
– Matija Zajec, Preradovičeva ul. 8,
Ljubljana (25,10%);
– Traffic design d.o.o. Velika čolnarska
15, Ljubljana (22,50%).
Ob-4490/06
Medij: Slovenska tiskovna agencija
(STA).
Izdajatelj: Slovenska tiskovna agencija
d.o.o., Ljubljana.
Poslovni deleži nad 5 odstotki kapitala:
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 25, 100 odstotkov.
Direktor družbe: Lidija Pavlovčič.
Ob-4497/06
Radio Kum Trbovlje d.o.o.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic:
1. Studio D, Regionalna radijska postaja Dolenjske in Bele krajine, d.d., Seidlova
29, Novo mesto (37,54%),
2. Majcen Zlata, Hrastnik, Brnica 63
(7%),
3. Novak Alenka, Dol pri Hrastniku, Brdce 15 A (6,40%),
4. Frol Marjan, Trbovlje, Opekarna 13
(13,25%),
5. Naglav Jože, Trbovlje, Cesta Tončke
Čeč 36 (7%),
6. Skvarča Jakob, Trbovlje, Keršičeva
cesta 37/A (7%),
7. Gulič Aleš, Trbovlje, Trg revolucije 4
(7%),
8. Drnovšek Jože, Zagorje, Prapreče
40 (5,21%).
Direktor Radia Kum Trbovlje, d.o.o.:
Marjan Frol.
Št. 25/2006
Ob-4503/06
Ime medija: Planet.
Izdajatelj: Mobitel d.d., Vilharjeva 23,
1537 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (100%
delež).
Direktor: Anton Majzelj.
Člani nadzornega sveta: Vončina Libor
– predsednik, dr. Rozman Miro – name-
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stnik predsednika, Turk Žiga, Zupančič
Miro, Metelko Ana.
Št. 1-2006
Ob-4518/06
Firma in sedež izdajatelja: Bisnode,
družba za medije ter poslovne in bonitetne
informacije d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Maria Anselmi, direktorica.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj
petodstotni lastniški ali upravljavski delež
oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja: Bonnier Affarsinformation
AB, Sveavägen 56, S-113 90 Stockholm,
Sweden.
Ob-4846/06
Več kot 5-odstotni lastniški delež in delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic ima v podjetju Burda d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana:
– Podjetje Burda Verlag Osteuropa
GmbH, Hauptstrasse 130, Offenburg;
Nemčija, poslovni delež 60,00%.
– G+J International Publishing Holding
GmbH, Parkring 12, 1010 Dunaj, Avstrija
poslovni delež 39,89%.
Predsednik uprave je Drozg Tomaž, Pavšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Član uprave je Semmelroth Dieter
Horst-Erich, Roemerstrasse 35, Honberg,
Germany.
Ob-4849/06
Ime medija: Moj TV.
100% lastnik in direktor »Moj TV« je:
Dejan Čegovnik, Mariborska cesta 65/a,
2352 Selnica ob Dravi.
Ob-4850/06
Firma in sedež izdajatelja: Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana; Tajnica, Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana; Manager,
Časnik Finance, časopisno založništvo
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana;
Jazz, Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana;
Moje Finance, Časnik Finance, časopisno
založništvo d.o.o., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Jurij Giacomelli, direktor družbe.
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: Bonnier Business Press AB, Torsgatan 21, Stockholm,
Švedska.
Ob-4853/06
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41.
Vir financiranja: naročnina, prodaja
oglasnega prostora.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Jasna
Slapničar Korsika, Bojan Korsika.
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
Ob-4854/06
Televizijski program: Kabelska televizija Ormož.
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Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.
Lastniški delež: 100% lastnik: Kabelska
televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor: Marijan Premuš.
Ob-4904/06
Ime medija: TV AS.
Naziv podjetja: HI-FI Videostudio d.o.o.,
Slovenska 52, 9000 Murska Sobota.
Matična številka: 5803918000.
Davčna številka: 80302157.
Lastnik podjetja: Anton Weingerl, Partizanska 50, 9000 Murska Sobota.
Direktor podjetja: Anton Weingerl.

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 111-117/2005/7
Ob-4717/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1), ter skladno s
7. oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 –
odl US, 16/04 – odl US in 96/05-ZRTVS-1)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo št. 750-49/2005/6 z
dne 30. 1. 2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal
za zvokovno difuzno radijsko postajo na
oddajni točki: Kobariški stol 105,1 MHz (za
pokrivanje območja med Žago in Trnovim
ob Soči).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede opravljanja radiodifuzne dejavnosti
2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje radijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno
z drugim odstavkom 13. člena Zakona o
Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 96/05).
2.2. Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko
dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske dejavnosti.
2.4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih
petih letih od roka uvedbe javnega razpisa
razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih
frekvenc po uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in 4. točke tretjega odstavka
54. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04
– ZVOP-1).
2.5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno
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informiranje o pomembnih lokalnih dogodkih na razpisanem območju.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času.
Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni
s sorazmerno večjim številom točk (0-5
točk).
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0-1 točk).
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega kriterija je ponudnikom
dodeliti število točk sorazmerno glede na
žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Merilo žanrske in tematske raznovrstnosti programske ponudbe bo ocenjeno
v dveh podmerilih: žanrska raznovrstnost
programskih vsebin v predvajanem programu in tematska raznovrstnost programskih
vsebin v predvajanem programu. Pri podmerilu žanrska raznovrstnost programskih
vsebin v predvajanem programu bo mogoče doseči od 0 do 4 točke, pri podmerilu
tematska raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu pa od 0 do 3
točke (0-7 točk).
3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na to, v kolikšni
meri bo dopolnil manjkajočo programsko
ponudbo na razpisanem območju. Agencija bo pripravila analizo stanja razvitosti
radiodifuzije na razpisanem območju, iz
katere bo razvidno kakšne so manjkajoče
programske vsebine na razpisanem območju. Največje število točk bo dobil tisti
ponudnik, ki bo v največji meri dopolnil
manjkajočo programsko ponudbo na razpisanem območju (0-5 točk).
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na oddaljenem
območju. Za oddaljeno se šteje takšno
območje, ki z razpisanim ne more tvoriti
homogenega radijskega omrežja in bi v
primeru izdaje takšne odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc ustvarili nepovezane
otoke istega programa. Za tvorjenje homogenega radijskega omrežja se šteje,
če se razpisano območje nahaja manj
kot 20 km od obstoječega območja. Za
obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v
obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi
radijskih frekvenc za posamezen program
(0-6 točk).
3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega deloma v Občino Bovec in de-
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loma v Občino Kobarid. Za vsako pozitivno
mnenje pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja območja z
novim programom, ki ga ponudnik pridobi
po objavi razpisa, dobi ponudnik 1 točko
(0-2 točki).
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program
Območje pokrivanja razpisane oddajne točke sega deloma v Občino Bovec
in deloma v Občino Kobarid. Ponudnik,
s sedežem v eni izmed navedenih občin,
lahko priloži zagotovilo, da občina, v kateri
ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati
sega območje pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program (0-3 točke).
3.8. Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo
ocenjevalo na podlagi podatkov iz priložene informacije o boniteti poslovanja, pripravljene s strani banke oziroma hranilnice, in
informacije o plačilni sposobnosti za vse
odprte transakcijske račune pri vseh bankah oziroma hranilnicah v Republiki Sloveniji (0-5 točk).
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku
dodelilo od 0 do 3 točke glede na število
zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem se bo upoštevalo število zaposlenih, ki imajo s ponudnikom sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa
se bo ponudniku dodelilo od 0 do 2 točki
glede na vrednost opreme za produkcijo
programa (0-5 točk).
3.10. Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim območjem pridobili večji odstotek
novih uporabnikov (poslušalcev) imajo
prednost pred drugimi ponudniki. Merilo
je razmerje med potencialnimi uporabniki
znotraj razpisanega območja in uporabniki
znotraj obstoječega območja pokrivanja.
Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena
v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi
radijskih frekvenc za posamezen program
(0-5 točk).
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na
podlagi izkušenj oziroma števila let delovanja ponudnika na področju radijske dejavnosti (0-3 točke).
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom
dodeliti število točk sorazmerno glede na
trajanje (obseg) programa v tedenskem
oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni s
sorazmerno večjim številom točk (0-5
točk).
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano oddajno točko se prednostno

upoštevajo radijski programi s statusom
programa posebnega pomena iz 77., 79.,
80. in 81. člena ZMed.
3.13.1. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil
kopijo odločbe o dodelitvi statusa lokalnega programa posebnega pomena, bo
prejel 3 točke, ponudnik, ki ponudbi kopije
odločbe o dodelitvi statusa lokalnega programa posebnega pomena ne bo priložil,
bo prejel 0 točk (0-3 točke).
3.13.2. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil
kopijo odločbe o dodelitvi statusa regionalnega programa posebnega pomena, bo
prejel 2 točki, ponudnik, ki ponudbi kopije
odločbe o dodelitvi statusa regionalnega
programa posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk (0-2 točki).
3.13.3. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil
kopijo odločbe o dodelitvi statusa študentskega ali nepridobitnega programa posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik,
ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa študentskega ali nepridobitnega programa posebnega pomena ne bo priložil, bo
prejel 0 točk (0-1 točka).
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako
ali podobno programsko ponudbo, ima pri
izbiri izdajatelja programa, ki bi pokrival
manjše razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost
ponudnik s sedežem na območju, kateremu je program namenjen. (0-5 točk)
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o
njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili,
ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede
programskih vsebin in na podlagi skupne
ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh
točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog
izbire.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 30 dni
in začne teči naslednji dan po objavi tega
sklepa v Uradnem listu RS.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku
in v treh kopijah. Natančna navodila za
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov:
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni dan od 8. do 15. ure. Uradna oseba
agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala
potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije najkasneje zadnji dan razpisnega roka do 15.
ure, oziroma če so poslane s priporočeno
poštno pošiljko, morajo biti ta dan oddane
na pošti. Agencija ne bo prevzela ponudbe,
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev.
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Če bo ponudba prepozno poslana po pošti,
jo bo agencija poslala nazaj ponudniku.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala razpisnim pogojem.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko difuzno radijsko postajo bo potekalo
v sejni sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 31. 3.
2006 ob 9. uri.
Na javnem odpiranju ponudb lahko sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom
javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna
dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh agencije (http://www.apek.si/raz
pisRDF2006).
Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki
tudi osebno v vložišču Agencije za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8
mesecev od preteka roka za predložitev
ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-4916/06
Obvestilo
Na podlagi četrtega odstavka 465. člena
ZGD in v povezavi s prvim odstavkom tega
člena, Slovenijavino d.d. Ljubljana, Frankopanska 11, matična številka: 5167019
objavlja, da je družba Zvon Dva Holding
d.d. pridobila kvalificirani delež družbe in
sicer 3.510 delnic, kar predstavlja 31,9%
lastniški delež družbe.
Slovenijavino d.d.
uprava
Št. 5/06
Ob-4889/06
Uprava družbe Megafin družba za investiranje in nepremičnine, d.d., Ljubljana, Dunajska 9, v skladu s 533.f členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD),
obvešča delničarje, upnike in svet delavcev o nameravani delitvi družbe po
postopku oddelitve z ustanovitvijo nove
družbe.

Št.

Uprava družbe Megafin d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila Delitveni načrt prenosne
družbe Megafin d.d., ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe Megafin d.d. je na
sedežu družbe v Ljubljana, Dunajska 9
omogočen pregled listin iz drugega odstavka 533.f člena ZGD: Delitvenega načrta s prilogami, letnega poročila prenosne
družbe za zadnja tri poslovna leta, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve
in poročila nadzornega sveta o pregledu
delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščine, ki bo
odločala o delitvi. Na začetku obravnave
na skupščini bo uprava ustno obrazložila
vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev delničarje
obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe, v obdobju od
sestave delitvenega načrta do zasedanja
skupščine.
Megafin d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-4476/06
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1) in na
podlagi sklepa edinega družbenika družbe z dne 20. 12. 2005, družba Agencija za
prenovo podjetij, Železna cesta 18, 1000
Ljubljana objavlja skrajšan
sklep
edinega družbenika o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
69,900.000 SIT, tako da nov, zmanjšani
osnovni kapital družbe znaša 13,200.000
SIT.
Znesek, za katerega se osnovni kapital v skladu s tem sklepom zmanjša, se
izplača Potezi Naložbe d.o.o. kot edinemu
družbeniku na dan sprejetja tega sklepa,
nemudoma po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi na sedežu družbe
ter izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Agencija za prenovo podjetij d.o.o.
Nevenka Razinger
direktorica
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ja Triglavskega narodnega parka d.d.,
Trenta 31, 5232 Soča, sklicujem
prvo skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 3. 2006 ob 12. uri v konferenčni dvorani Planica, 4. nadstropje hotela
Larix, Borovška 99, 4280 Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skup
ščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Darinka Cvenkel in Tatjana Nartnik. Za notarja se povabi Nada Svetina.
2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
3. Informacija o delu Sklada in aktiv
nostih v zvezi s povečanjem kapitala družbe.
Predlog sklepa: potrdi se informacija
o delu Sklada in aktivnostih v zvezi s povečanjem kapitala družbe za izdajo delnic
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom, ki
opravljajo turistično dejavnost in katerih
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (ZLPPTR) (Ur.
l. RS, št. 24/96).
4. Imenovanje članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: imenuje se nadzorni
svet v sestavi: Franci Rokavec, Mateja Tomin Vučkovič, Urša Jesih, Ivan Božič, Jože
Cvetek.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov se za revizorja za poslovanje v letu 2006 imenuje revizijsko družbo
Conduro d.o.o. Ljubljana.
Gradivo pod 2. in 3. točko dnevnega
reda in predlogi sklepov skupščine po tem
dnevnem redu so delničarjem na vpogled
v poslovnem naslovu družbe Sklada za
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Metelkova 7, Ljubljana,
tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na poslovni naslov Sklada za
spodbujanje razvoja TNP d.d. Metelkova
7, 1000 Ljubljana najmanj 3 dni pred sejo
skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure
pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Sklad za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
direktor
Jože Resman
Št. 13/2006
Ob-4747/06
Na podlagi statuta delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujemo

Sklici skupščin

skupščino delničarjev

Ob-4719/06
Na podlagi določil 29. člena statuta
družbe Sklad za vzpodbujanje razvo-

ki bo dne 7. 4. 2006 ob 9. uri v prostorih
družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Marjeta Fujs in Metka Zupančič.
Za notarja se povabi Stane Kreiner.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta družbe ter čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu nadzornega sveta in sprejme čistopis statuta.
3. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
dosedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev se z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta, razrešijo dosedanji člani in imenujejo novi člani
nadzornega sveta predstavniki delničarjev
po predlogu nadzornega sveta.
Predlogi sklepov skupščine po tem
dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta
in letno poročilo so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero, tri dni po objavi zasedanja skupščine,
vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
predsednik uprave
Št. 5/06
Ob-4886/06
Uprava družbe Megafin družba za investiranje in nepremičnine, d.d., Ljubljana,
Dunajska 9, na podlagi zakona in statuta
družbe objavlja sklic
skupščine delniške družbe
Megafin družba za investiranje in
nepremičnine, d.d., 1000 Ljubljana,
Dunajska 9
Skupščina bo v ponedeljek, 27. 3. 2006
ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalki glasov.
2. Delitev družbe
2.1. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo
nove družbe.
Predlog sklepov:
a) Skupščina daje soglasje k delitvi
družbe, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim
načrtom prenosne družbe Megafin d.d.
b) Skupščina potrdi in sprejme Delitveni načrt prenosne družbe Megafin d.d., s
prilogami, kot je predložen skupščini in
se spoji z notarskim zapisnikom te skupščine.
2.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe zaradi oddelitve.
Predlog sklepa:
Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe se zmanjša osnovni kapital
družbe po drugem odstavku 533.c člena
ZGD, z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na
novo družbo ob oddelitvi.
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Osnovni kapital prenosne družbe se
zmanjša za 3,775.000 SIT, tako da bo po
zmanjšanju znašal 9,700.000 SIT in bo po
zmanjšanju razdeljen na 9.700 navadnih
delnic, nominalne vrednosti po 1.000 SIT
vsaka. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z zmanjšanjem števila delnic družbe
za delnice družbe, ki se zamenjajo za delnice nove družbe v skladu z delitvenim načrtom prenosne družbe, tako da delničarji
iz naslova zmanjšanja kapitala ne prejmejo
izplačil, ampak delnice nove družbe.
2.3. Imenovanje revizorja nove družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja nove družbe za leto 2006, če bo
revizija v skladu z zakonom za to poslovno
leto potrebna, skupščina imenuje družbo
Deloitte & Touche revizija d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
2.4. Imenovanje članov prvega nadzornega sveta nove družbe.
Predlog sklepa: skupščina za člane
prvega nadzornega sveta nove družbe
imenuje Mojco Lah, Marijo Šifrer in Teo
Švigelj.
2.5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
2.6. Pooblastilo upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da izvede celoten postopek
oddelitve in da s ciljem nemotene izvedbe
delitve, ob soglasju nadzornega sveta, tudi
brez posebnega soglasja skupščine, odpravi napake ali spremeni oziroma uskladi
z novimi dejstvi: delitveni načrt, statut nove
družbe oziroma njegov čistopis, firmo, dejavnost, osnovni kapital ter sklep o imenovanju članov prvega nadzornega sveta
in sklep o imenovanju revizorja za prvo
poslovno leto po delitvi.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega listine
iz drugega odstavka 533.f člena ZGD in
predlagane spremembe statuta družbe, je
delničarjem dostopno na sedežu družbe v
Ljubljani, Dunajska 9, vsak delovni dan, od
ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro,
ves čas od objave sklica.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Predlagatelja sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
družbi pisno prijavijo svojo udeležbo. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme
tri dni pred zasedanjem skupščine, to je
najkasneje v petek, 24. 3. 2006. Morebitni
pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, zastopniki pa dokazila o upravičenosti za zastopanje.
Ponudba denarne odpravnine delničarjem
Vsak delničar, ki bo na skupščini na
zapisnik ugovarjal sklepu o soglasju za
delitev, lahko od družbe Megafin d.d. in
od nove družbe kot solidarnih dolžnikov
zahteva, da prevzameta delnice, ki mu
jih morata zagotoviti zaradi izvedbe oddelitve, proti plačilu primerne denarne odpravnine. Prenosna družba Megafin d.d.
v ta namen v delitvenem načrtu ponuja
odpravnino v znesku 1.000 SIT za vsako
delnico nove družbe, kot primerno denarno odpravnino.
Uprava družbe Megafin d.d.

Zavarovanja
SV 111/2006
Ob-5129/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone, potrditve kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini z dne 20. 2. 2006, opr.
št. SV 111/2006, je bilo stanovanje z identifikacijsko številko 29, ki je locirano v stanovanjskem bloku v Gornji Radgoni, Vrtna ulica 3, z identifikacijsko številko 619,
stoječe na parceli številka 315, vložne
številke 479, katastrske Občine Gornja
Radgona, ki je skupne izmere 41,60 m2,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem
delu zemljišča in je solast zastaviteljev
Ščap Mirka in Ščap Grete, oba stanujoča Vrtna ulica 3, Gornja Radgona, in
to na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka
SV 602/96 notarke Danice Hojs iz Gornje
Radgone, sklenjene dne 18. 12. 1996, s
prodajalcem Husar Stanislavom, stanujočem Mariborska 12, Gornja Radgona, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenabank
St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Murecker Strasse 23, 8083
St. Stefan i.R, Avstrija, EIŠ 1870599, v
zavarovanje denarne terjatve v znesku
15.000 EUR, s pripadki, kot to določa
neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 107/06
Ob-5131/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 107/06 z dne 16. 2.
2006, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 6, v skupni izmeri 60,68 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Cesta XIV. divizije 4, stoječe na
parc. št. 1106, k.o. Pobrežje, katere lastniki vsak do 1/3 so Robert in Cvetka Gerlič,
oba stan. Cesta XIV. divizije 4, Maribor ter
Karin Harb, stan. Markovičeva ulica 15,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št.
290/94 z dne 14. 9. 1994, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Roberta in Cvetke Gerlič, oba
stan. Cesta XIV. divizije 4, Maribor, v višini
25.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 93/06
Ob-5132/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina,
opr. št. SV 93/06 z dne 17. 2. 2006, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 2 v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta 1. maja 41, Jesenice, stoječe na parc.
št. 2356 k.o. Jesenice, v izmeri 37,16 m2,
last kreditojemalca in zastavitelja Denisa
Mladenova, stanujočega na Slovenskem
Javorniku, Cesta v Rovte 16, Jesenice, vse
v korist Kärntner Sparkasse AG, matična
številka 1870718, s sedežem Neuer Platz
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14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne terjatve 38.000 EUR s pripadki.
SV 428/2006
Ob-5133/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-428/2006 z dne
16. 2. 2006, je bilo stanovanje št. 6 v izmeri 82,69 m2, v 2. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Jakčeva ul. 10, Ljubljana, stoječe na parc. št. 744/9, k.o. Štepanja vas, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe,
v lasti zastaviteljice Kati Marolt, Ljubljana,
Jakčeva ul. 10, EMŠO 2807946505941,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3686/93 z dne 14. 6.
1993, sklenjene s prodajalcem Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, zastavljeno v korist
banke BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43,
9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 60.000 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. Ljubljana
ali druge dogovorjene poslovne banke na
dan plačila, s pripadki.
SV 437/2006
Ob-5134/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV – 437/2006 z dne
16. 2. 2006, je bilo stanovanje št. 4, v
izmeri 38,19 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Apihova 20,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 878/1, k.o.
Bežigrad, s pripadajočim solastninskim
deležem na skupnih delih zgradbe, last
Jelene Gašparić, Apihova ulica 020, Ljubljana, EMŠO 3004960506118, na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 3. 2002,
sklenjene s prodajalko Miroslavo Janežič,
zastavljeno v korist matične banke BKS
Bank AG, enolična identifikacijska številka 1901095, St. Veiter Ring 43, 9020
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000 EUR v tolarski
protivrednosti po prodajnem podjetniškem
tečaju Abanke Vipa d.d. Ljubljana ali druge
dogovorjene poslovne banke na dan plačila s pripadki.
SV 179/2006
Ob-5135/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 179/2006
z dne 7. 2. 2006, je bila nepremičnina,
identifikacijska številka 04431/125, stanovanje z oznako IV/2/I, v objektu št. IV
v etaži 4,1 v izmeri 52,68 m2, z ložo v izmeri 5,34 m2 ter shrambo v etaži 2, objekt
IV., št. 187 v izmeri 5,48 m2 (stanovanje
v skupni izmeri 63,50 m2), vse v stavbi,
zgrajeni na parceli številka 2078/28, k.o.
Studenci, katerih lastnica je zastaviteljica
Metka Ivančič, EMŠO 2512947505333,
stanujoča Ljubljana, Ulica bratov Učakar
068, do celote, zastavljena v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, 2000 Maribor, matična številka
5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s
pripadki.
SV 194/2006
Ob-5136/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohin-

Št.

ca iz Maribora, opr. št. SV 194/2006 z dne
9. 2. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1/P v izmeri 74,48 m2, v stanovanjski
hiši v Mariboru, Kosarjeva 54, pripisani pri
vložku številka 1386, k.o. Koroška vrata,
katere lastnik je zastavitelj Matjaž Križaj,
EMŠO 2405964500085, stanujoč Maribor,
Kosarjeva ulica 054, do celote, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.
SV 231/2006
Ob-5137/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV
231/2006 z dne 17. 2. 2006, je bila nepremičnina, ident. št. 01446/005 – stanovanje
številka 7 v I. nadstropju, v izmeri 39,11 m2,
v stanovanjski stavbi Ob Blažovnici 057,
Limbuš, na parceli številka 7/9, pripisani
pri vložni številki 1329 (prej vložna številka 1110), katastrska občina Limbuš, ki je
last dolžnice in zastaviteljice Klavdije Godec, rojene 23. 4. 1972, stanujoče Maribor,
Ulica Frana Kovačiča 017, do celote, na
podlagi pogodbe o prodaji posameznega
dela stavbe številka 1129-7, sklenjene dne
25. 1. 2006, s prodajalcem Gama gradbeno podjetje d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
30. 1. 2006, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
66.140 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. 2021.
SV 243/2006
Ob-5138/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 243/2006 z dne
20. 2. 2006, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 2 v skupni izmeri 53,52 m2,
v I. nadstropju stanovanjskega stavbe v
Mariboru, Koroška c. 025, vl. št. 1324, k.o.
Koroška vrata, katere lastnica je Terezija
Juršič, EMŠO 0810941505181, stanujoča
Maribor, Koroška cesta 025, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 8,000.000
SIT s pripadki.
SV 152/06
Ob-5139/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 152/06 z dne 16. 2.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št.
509, v skupni izmeri 23,42 m2, v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Viška
cesta 45, Ljubljana, ki stoji na parceli št.
1081/2, k.o. Vič, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je last zastavitelja Asima Bajrektarevića, Tržaška cesta 6,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 14. 2. 2006. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.450
EUR s pripadki.
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SV 140/06
Ob-5140/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 140/06 z dne 20. 2. 2006,
je bilo dvosobno stanovanje št. 11, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupne velikosti 66,27 m2, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe v Celju, Milčinskega 3,
s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in funkcionalnem zemljišču, na parc.
št. 500/8, vl. št. 2254 k.o. Spodnja Hudinja,
last Jurgec Primoža, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 30. 1. 2006, med kupcem
Jurgec Primožem in prodajalcem Žnidaršič
Andrejem, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, mat. št. 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.000 EUR s
pripadki, ki zapade v plačilo 28. 2. 2021.
SV 126/06
Ob-5279/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 126/06 z dne
21. 2. 2006, je bilo dvosobno stanovanje
št. 2, v prvem nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu Cesta maršala Tita
45, 4270 Jesenice, ki po potrdilu GURS
OGU Kranj, Geodetska pisarna Jesenice
št. 90212-16/2006-2 z dne 10. 2. 2006,
stoji na parc. št. 457 poslovna stavba v
izmeri 858 m2, dvorišče v izmeri 803 m2,
stavba v izmeri 218 m2, ki je pripisana pri
vl. št. 2013 k.o. Jesenice, parc. št. 461
dvorišče v izmeri 445 m2, stanovanjska
stavba v izmeri 184 m2 in stanovanjska
stavba v izmeri 98 m2, ki je pripisana pri
vl. št. 994 k.o. Jesenice, parc. št. 462/1
dvorišče v izmeri 1122 m2, ki je pripisana
pri vl. št. 835 k.o. Jesenice in parc. št. 465
dvorišče v izmeri 1932 m2, ki je pripisana
pri vl. št. 989 k.o. Jesenice, vse v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah,
in obsega dve sobi, kabinet, kuhinjo, kopalnico z WC, predsobo, balkon in kletni
prostor v skupni koristni stanovanjski površini 64,31 m2, s sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih objekta in napravah ter funkcionalnem zemljišču, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Celovec Podružnica v Sloveniji, Cesta v
Kleče 15, 1000 Ljubljana, enotna identifikacijska številka MŠ 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.850
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan črpanja
kredita s pp.
SV 155/06
Ob-5284/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 155/06 z dne 20. 2.
2006, sta bila zastavljena stanovanje S7,
v izmeri 35,07 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju v Ljubljani, Ramovševa 49, na
parc. št. 2110/9 in 2110/10, obe k.o. Vič, ter
parkirno mesto št. 40, ki se nahaja na parc.
št. 2114/7 in 2114/8, obe k.o. Vič, ki sta last
zastavitelja Jošta Šproharja, Ob Ljubljanici
62, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 34/2002 sklenjene dne 25. 7. 2002 z
Mijax d.o.o. Nepremičnini sta zastavljeni v
korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, matična št. 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v višini 222.000
EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 43/2005
Os-4488/06
Narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Trio,
tržiška industrija obutve in konfekcije
Tržič, d.d., Mlaka 10, Tržič, bo dne 24. 3.
2006 ob 9. uri v sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča, soba št. 6/pritličje med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 2. 2006
St 46/2005
Os-4489/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 46/2005 sklep z
dne 25. 1. 2006.
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Panles Trade, Trgovina d.o.o.,
Tekačevo 62/b, Rogaška Slatina in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 25. 1. 2006.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
šest razredov, kot sledi:
Razred A: Položaj ločitvenih upnikov,
ki se po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred B: Položaj izločitvenega upnika
se po prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred C: Terjatve zaposlenih (160.
člen ZPPSL) se poplačajo kot strošek postopka.
Razred D: Vsem ostalim navadnim
(»nebančnim«) upnikom dolžnik ponuja
20% poplačilo terjatev v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi. Obrestna mera v tem obdobju
je vezana na srednji tečaj EUR, veljaven
na dan plačila obveznosti iz prisilne poravnave.
Razred E: Upniku razreda obveznosti
iz naslova nezavarovanih bančnih kreditov
ponuja 100% poplačilo terjatev v roku pet
let od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi. Obrestna mera v tem
obdobju je vezana na srednji tečaj EUR,
veljaven na dan plačila obveznosti iz prisilne poravnave.
Razred F: Konvertanti, ki bodo posojilo
dano po začetku sklepa o začetku postopka prisilne poravnave konvertirali v osnovni
kapital družbe.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za
njihovo poplačilo po posameznih razredih,
sta sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave
ni bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke
drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
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7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
z dne 25. 1. 2006 je postal pravnomočen
dne 10. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 2. 2006
St 37/2005

Os-4491/06

To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 37/2005 sklep z
dne 18. 1. 2006.
1. Potrdi se prisilna poravnava med
dolžnikom: Jurmes trgovina, trgovina in
storitve, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška
15, Šentjur, in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne
18. 1. 2006.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:
Razred A: Položaj ločitvenih upnikov,
ki se po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred B: Terjatve zaposlenih (160.
člen ZPPSL) se poplačajo kot strošek postopka.
Razred C: Vsem ostalim navadnim
upnikom dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera v tem obdobju je vezana na
srednji tečaj EUR, veljaven na dan plačila
obveznosti iz prisilne poravnave.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za
njihovo poplačilo po posameznih razredih,
sta sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave
ni bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke
drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
z dne 18. 1. 2006 je postal pravnomočen
dne 3. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 2. 2006
St 93/2005

Os-4492/06

To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 93/2005 sklep z dne 13. 2.
2006:
Sklep tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 93/2005 z dne 1. 2. 2006, se popravi
tako, da se točka I. izreka sklepa pravilno
glasi:
I. To sodišče v Celju je dne 15. 12. 2005
ob 8. uri prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom: Chassot – Slovenija, Trgovina na debelo, Zef Vučaj s.p., Ul. XIV. divizije 6, Celje, ki ga je podal po zastopniku
odvetniški družbi Gregorovič – Pungartnik
iz Šentjurja z dne 19. 10. 2005 in je dne
1. 2. 2006 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Chassot – Slovenija,
Trgovina na debelo, Zef Vučaj s.p., Ul. XIV.
divizije 6, Celje (mat. št. 2011387, davčna
št. 25274945).
Odslej se firma glasi: Chassot – Slovenija, Trgovina na debelo, Zef Vučaj s.p.,

Ul. XIV. divizije 6, Celje (mat. št. 2011387,
davčna št. 25274945) – v stečaju.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 2. 2006
St 15/2005
Os-4493/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2005 z dne 10. 2. 2006, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Pivovarna
Ptuj proizvodnja, trgovina, gostinstvo
in turizem d.o.o., Rajšpova 16, Ptuj, matična številka 1914103, šifra dejavnosti
15.960, davčna številka 20876653.
Odslej firma glasi: Pivovarna Ptuj proizvodnja, trgovina, gostinstvo in turizem
d.o.o., Rajšpova 16, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 4.
2006, ob 11.45, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 2. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 2. 2006
St 3/2002
Os-4496/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Hranilno kreditna
služba Soča, Specializirana finančna
organizacija za opravljanje depozitnih
in akreditnih poslov, v stečaju, Nova
Gorica, Delpinova 7/a, sklenilo:
Drugi narok za preizkus terjatev se določi na 3. 4. 2006 ob 8.30 v razpravni dvorani št. 122/I tukajšnjega sodišča.
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
ki ga je stečajni upravitelj Brane Gorše predložil 6. 2. 2006 in ima datum 2. 2. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev se določi na 3. 4. 2006
ob 9. uri v sobi št. 122/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 2. 2006
St 16/2004
Os-4726/06
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Blaugelb, Podjetje za založništvo, trgovino in turizem Murska Sobota
d.o.o., Sodna 7, Murska Sobota – v stečaju, se iz razloga drugega odstavka 99.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 2. 2006
St 71/2005-28
Os-4728/06
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžnikom SV Agro, Trgovina in posredništvo
d.o.o., Cesta v Rošpoh 28, Kamnica – v
stečaju, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču
pod opr. št. St 71/2005, preklicuje I. narok
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za preizkus upniških terjatev, razpisan za
dne 20. 3. 2006 ob 10. uri v sobi št. 253/II
ter razpisuje I. narok za preizkus upniških
terjatev za dne 27. 3. 2006 ob 9.30 v sobi
št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2006
St 51/2003
Os-4730/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Pik Tekstil d.o.o. – v stečaju, Ul.
kraljeviča Marka 5, Maribor, šifra dejavnosti 18.230, matična številka 1199293,
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2006
St 187/2002
Os-4732/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad MPP
Gonila d.o.o. – v stečaju, Maribor, ki bo
dne 21. 4. 2006 ob 9. uri v sobi 253 tukaj
šnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2006
St 153/2004
Os-4734/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Pro Focus d.o.o. – v stečaju, Za
kalvarijo 123, Maribor, se v skladu s 169.
členom ZPPSL zaključi, saj so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2006
St 92/2005
Os-4737/06
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Ferina, podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino d.o.o., Limbuška
cesta 2, Limbuš, je bil s sklepom opr. št.
St 92/2005 z dne 20. 1. 2006 sprejet in
potrjen. Terjatve upnikov so razvrščene v
štiri razrede, in sicer:
Razred A – razred terjatev iz naslova izločitvenih in ločitvenih upnikov, kateri položaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred B – razred terjatev iz naslova
pogodb o zaposlitvi, katerih položaj se s
pravnomočnostjo sklepa o prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred C – razred terjatev države iz
naslova zakonskih obveznosti za neplačane davke in prispevke do dneva začetka
postopka prisilne poravnave, za katere se
predlaga odpust obveznosti plačila zamudnih obresti na podlagi določila tretjega
odstavka 16. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij in znižanje terjatev iz
naslova glavnic, ugotovljenih na dan začetka prisilne poravnave za 80% in zmanjšano plačilo glavnic v 20% deležu, v roku
največ enega leta, od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
Razred D – razred terjatev upnikov
vključuje vse ostale terjatve, ki niso uvršče-
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ne v A–C razred in se poplačajo v skladu
z 48. členom ZPPSL, v 20% brezobrestno
v enem letu po pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 10. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2006
St 243/2005
Os-4738/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Sopotnik Recom
d.o.o. Trzin, Špruha 33, pod opr. št.
St 243/2005 za dne 10. 4. 2006 ob 13.30,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva c. 7, v razpravni dvorani št. 2 v 1.
nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2006
St 7/2006
Os-4740/06
To sodišče je s sklepom St 7/2006 dne
16. 2. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Iskra Indok, d.o.o., Tržaška
2, Ljubljana, matična številka 5489881,
davčna številka 18953247.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maks Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 2. 6. 2006 ob 10. uri v prostorih
tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. 5/I.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2006
St 11/2005
Os-4742/06
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena
ZPPSL to sodišče objavlja izvleček pravnomočnega sklepa z dne 26. 1. 2006 o
potrditvi prisilne poravnave nad dolžnikom
Ladjedelnica Izola d.d., Cankarjev drevored 23, Izola, ki se glasi:
1. Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo nad dolžnikom Ladjedelnica Izola
d.d., Cankarjev drevored 23, Izola, ki so jo
sprejeli upniki in delničarji z glasovanjem
(upoštevaje tudi pisno glasovanje) na naroku dne 26. 1. 2006.
2. Ugotovi se, da je dolžnik v načrtu
finančne reorganizacije razvrstil terjatve
upnikov v naslednje razrede:
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– razred A: razred upnikov, ki so uvrščeni med ločitvene upnike, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni; gre
za terjatve iz naslova kreditov, dobljene
pri bankah (Nova Ljubljanska banka d.d.
in SKB d.d.) in obveznosti do dobavitelja
Bitermo d.o.o.
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu v
razred A, je priloga št. 1 tega sklepa.
– razred B: razred upnikov, ki so uvrščeni med izločitvene upnike, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni; v ta razred
je razvrščena terjatev upnika SKB Leasing
d.o.o., gre pa za terjatev za stvari, ki niso
v lasti dolžnika, dokler dolžnik svoje obveznosti ne poravna, poplačilo teh obveznosti
je nujno za nadaljnje opravljanje dejavnosti
dolžnika in bo terjatev poravnana v skladu
s pogodbami.
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu v
podrazred B, je priloga št. 2 tega sklepa.
– razred C1: razred upnikov – delavcev
iz naslova terjatev po 2. točki 160. člena
ZPPSL, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni prisilni poravnavi
ne spremeni; v ta razred so razporejene
priviligirane terjatve delavcev iz naslova
neizplačanih neto plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka prisilne poravnave in odpravnin, ki jim pripadajo v skladu
z Zakonom o delavnih razmerjih.
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu v
podrazred C1, je priloga št. 3 tega sklepa.
– razred C2: razred upnikov – delavcev
iz naslova ostalih terjatev; upniki tega razreda bodo poplačani v višini 20% v roku
1 leta od pravnomočno potrjene prisilne
poravnave.
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu v
podrazred C2, je priloga št. 4 tega sklepa.
– razred D: razred upnikov, ki naj bi
konvertirali svoje terjatve v osnovni kapital
dolžnika; v ta razred je razporejena terjatev
upnika Galeb Group d.o.o.
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu v
razred D, je priloga št. 5 tega sklepa.
– razred E: razred upnikov, ki imajo navadno upniško terjatev in bodo poplačani
v zmanjšanem znesku v višini 20% najkasneje v roku 1 leta po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi brez obresti; v ta
razred so razporejeni domači in tuji dobavitelji blaga in storitev ter kreditodajalci.
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu v
razred E, je priloga št. 6 tega sklepa.
– razred F: razred upnika – država –
DURS za davke in prispevke iz naslova
plač in drugih izplačil, katere je dolžan
obračunati in plačati dolžnik; terjatve iz
naslova prispevkov za priviligirane terjatve razreda C1, se poplačajo tako kot priviligirane v višini 100% terjatve; terjatve
iz naslova dajatev za navadne terjatve
delavcev pa v višini 20% v roku 1 leta
od pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu v
razredu F, je priloga št. 7 tega sklepa.
– razred G: terjatev DURS, Davčni
urad Koper za obresti po 16. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, ki
se odpišejo v skladu s tretjim odstavkom
16. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij.
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu v
razred G, je priloga št. 8 tega sklepa.
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– razred H: upniki iz naslova lastniških razmerij (seznam je priloga št. 9 tega
sklepa).
3. Na podlagi 433. člena ZGD v
povezavi s četrtim odstavkom 225. člena
ZGD se v postopku prisilne poravnave
štejejo za premoženje dolžnika terjatve
upnika Galeb group d.o.o., v znesku
298,776.779,05 SIT (v načrtu je upnik
razvrščen v razred D) in terjatve upnikov:
Jahtni center Izola d.o.o., v višini
23,068.268,75 SIT, Ingal d.o.o. v znesku
2,447.867,60 SIT, Galeb gradbenitšvo
d.o.o., v višini 14,387.568,06 SIT in
terjatev upnika Marketing galeb d.o.o.,
v višini 39.279,90 SIT (v načrtu so upniki
razvrščeni v razred E).
4. Upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene se poplačajo na način in v višini, kot je razvidna iz
priloge št. 10 tega sklepa. Za te terjatve
ima pravnomočen sklep o potrditvi prisilne
poravnave moč izvršilnega naslova.
5. Prisilna poravnava ima pravni učinek
tudi proti upnikom, ki se postopka prisilne poravnave niso udeležili ter proti tistim
upnikom, ki so se postopka udeležili, pa
so bile njihove terjatve prerekane, če se
naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 2. 2006
St 271/2005

Os-4744/06

To sodišče je s sklepom z dne
17. 1. 2006, pod opr. št. St 271/2005
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Evolve ravzvoj internetnih
rešitev d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva
ulica 98, matična številka 1582020, šifra
dejavnosti K/72.220, davčna številka
81356668.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave (17. 1. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Katarina Benedik, odvetnica iz
Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– KD Group d.d., Celovška cesta 206,
Ljubljana,
– Poteza d.d., Železna cesta 18, Ljubljana,
– Termotehnika d.o.o., Pod Trško goro
83, Novo mesto,
– Deželna banka Slovenije, Kolodvorska ulica 9, Ljubljana,
– Darko Vidmar, Ljubljanska cesta 56,
Celje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2006
St 16/2003
Os-4924/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2003 z dne 17. 2. 2006 zaključilo
skrajšani stečajni postopek nad dolžnico
Okrepčevalnica Na gradu, Alenka Cergonja s.p. – v stečaju, Na gradu 9, Prestranek.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnica
izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 2. 2006
St 188/2005
Os-4925/06
To sodišče je s sklepom St 188/2005
dne 16. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek, ki se je vodil zoper stečajno maso dolžnika Smelt International d.d. Ljubljana
– v stečaju, Dunajska c. 160.
Terjatev stečajnega dolžnika stečajne
mase Smelt International d.d. Ljubljana – v
stečaju, do Remex d.o.o. Metlika, po pravnomočnosti in izvršljivi sodbi Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. XI Pg 105/2000
z dne 17. 9. 2002, v zvezi s popravnim
sklepom opr. št. XI Pg 105/2000 z dne
12. 11. 2002, ki znaša na dan 23. 12.
2004, ko se je začel stečajni postopek
nad Remex d.o.o. Metlika, pod opr. št.
St 32/2003, Okrožnega sodišča v Novem
mestu, v znesku 1.701,884.594,10 SIT z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od 23. 12.
2004 dalje, se prenese v korist upnikov,
katerih terjatve so v stečajnem postopku
ugotovljene:
1. Nizke gradnje Ptuj d.d. Ptuj (11) –
1,46%,
2. Todorović Radislav s.p., Ljubljana,
Proletarska 2 (19) – 0,43%,
3. Gio d.o.o., Ljubljana, Dunajska c.
160 (36) – 1,63%,
4. Genius Loci d.o.o. Ljubljana (37)
– 0,82%,
5. Slavko Murk (prej Dušan Šuštar),
Čanžekova 48, Ljubljana (40) – 12,97%,
6. Invest Projektiva d.o.o., Novo mesto
(57) – 1,56%,
7. GPG d.d. Ljubljana (68) – 1,92%,
8. Družbeni pravobranilec RS, sedaj
GIO d.o.o., Ljubljana (69) – 79,21%,
s čimer pridobijo skupno aktivno legitimacijo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2006
St 201/2002
Os-4926/06
To sodišče je s sklepom St 201/2002
dne 16. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Bruno Calzature

d.o.o. Ljubljana, Podhod Ajdovščina 1
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2006
St 252/2005
Os-4928/06
To sodišče je s sklepom St 252/2005
dne 17. 2. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Migra Plus d.o.o., družba
za projektiranje, proizvodnjo, trgovino
in storitve, Kamnik, Fužine 9, matična
številka: 1576615.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Andrej Krašek iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 5. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. 2 v 1. nadstropju tukajšnjega
sodišča, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2006
St 72/2004
Os-4929/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom LSM Šped d.o.o. – v stečaju, Ul.
kneza Koclja 11, Maribor, šifra dejavnosti
52.120, matična številka 5867436, davčna
številka 54559758, se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2006
St 14/2005
Os-4930/06
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 14/2005 na seji senata dne 17. 2.
2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom PCP
Pureber – trgovina, proizvodnja, završna in obrtna dela v gradbeništvu d.o.o.
– v stečaju, Foersterjeva ulica 10, Novo
mesto, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnik PCP Pureber – trgovina, proizvodnja, završna in obrtna dela v gradbeništvu d.o.o. – v stečaju, Foersterjeva
ulica 10, Novo mesto, izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 2. 2006
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6621/2004
Os-2709/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 4. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Bafti Kukaja, Gosposka 7, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12. 1988,
sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad
Celje in kupcem Semenarna izvoz, uvoz,
Ljubljana, z dne 1. 12. 1988, in sicer za
poslovni prostor v Celju, Levstikova 1, v
izmeri 100,80 m2, v pritličju, št. začasnega
identifikatorja 1006.E, vpisanem pri vl. št.
2299/7, k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagatelja Baftija Kukaja, Gosposka 7,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 1. 2006
Dn 15940/2004
Os-2710/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Silvestra Kocbeka, Korčetova ul. 10, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na garaži št. 1, na naslovu Korčetova ul. 10 v
Mariboru, vpisani v podvložek št. 2561/1
k.o. Studenci, dne 9. 1. 2006, pod opr.
št. Dn 15940/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe številka 03/1-1392-18/370 z dne 21. 11. 1966, o prodaji
garaže št. 1, skrajno vzhodno, na naslovu
Korčetova 10, Maribor, vpisani v zemljiško
knjižni podvložek številka 2561/1 k.o. Studenci, sklenjene med GIP Gradis Ljubljana,
Korytkova 2, ki ga zastopa Stanovanjsko
podjetje Maribor, Grajska 7/I, po direktorju
Janezu Skušeku in vodji komercialno-planskega sektorja Janku Lamprehtu, kot prodajalcem in Silvom Kocbekom, Korčetova
10, Maribor, 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 navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2006
Dn 2044/2005
Os-2711/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nade Valdhuber, Trojiški vrh 24, Sv. Tro-

Št.

jica v Slovenskih goricah, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 16, na
naslovu Ul. bratov Greifov 22, Maribor,
vpisanem v podvložek št. 55/31, k.o. Pobrežje, dne 10. 1. 2006, pod opr. št. Dn
2044/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 1987,
o prodaji stanovanja – garsonjere št. 16,
v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ul. bratov Greifov 22, s pripadajočim kletnim boksom, sedaj vpisanem v zemljiškoknjižni
podvložek številka 55/31, k.o. Pobrežje,
sklenjene med Kovačič Blanko, Ul. bratov Greifov 22, Maribor, kot prodajalko in
Geiser Danilom, Maistrova 4, Maribor, kot
kupcem in kupoprodajne pogodbe z dne
13. 11. 1987, o prodaji stanovanja – garsonjere v Ul. bratov Greifov 22, Maribor,
s pripadajočim kletnim boksom, parc. št.
1168, sedaj vpisanem v zemljiškoknjižni
podvložek številka 55/31, k.o. Pobrežje,
sklenjene med Gleisler Danilom, Bratov
Greifov 22, Maribor, kot prodajalcem in Fak
Marjanom, Zg. Duplek 124/e, Zg. Duplek,
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 navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2006
Dn 15931/2004
Os-2712/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Silvestra Kocbeka, Korčetova ul. 10, Maribor
in Brigite Tominc (Kocbek), Letonjeva 8,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 6, v stanovanjski stavbi na
Korčetovi ul. 10 v Mariboru, vpisanem v
podvložek št. 2561/10, k.o. Studenci, dne
9. 1. 2006, pod opr. št. Dn 15931/2004
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 12. 1991, o prodaji stanovanja številka 6, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Korčetova
10, parc. št. 1540/1 in vpisane v zemljiško
knjižni podvložek številka 2561/10, v k.o.
Studenci, sklenjene med Elektrokovino,
proizvodnja elektrokovinskih izdelkov p.o.,
Tržaška c. 23, Maribor, ki jo zastopa generalni direktor Henrik Marko, dipl. inž.,
kot prodajalcem in Silvestrom Kocbekom,
Korčetova 10, Maribor ter Brigito Kocbek,
Korčetova 10, Maribor, kot kupcema in s
katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice za to stanovanje na ime kupcev.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2006
Dn 17035/2005
Os-2717/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
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zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Mumla, Košeninova 6, Ruše, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 13, na
naslovu Košeninova 6, Ruše, vpisanem
v podvložek št. 1495/13, k.o. Ruše, dne
3. 1. 2006, pod opr. št. Dn 17035/2005,
izdalo sklep o začetku potopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe številka 234/93 z dne 7. 4. 1993,
o prodaji stanovanja št. 13, v stanovanjski
stavbi v Rušah, Košeninova ul. 6, parc. št.
937 in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek številka 1495/13, k.o. Ruše, sklenjene
med Tovarno dušika Ruše, metalurška kemična industrija d.o.o., Tovarniška c. 51,
Ruše, kot prodajalcem in Mumel Ludvikom
ter Mumel Dragico, oba stan. Košeninova
6, Ruše, kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo 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 27. 1. 2006
Dn 2238/2005
Os-2718/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kristine Ribič, Cankarjeva 23 A, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 15, na naslovu Cankarjeva ul
23 A, Maribor, vpisanem v podvložek št.
1467/28, k.o. Maribor grad, dne 9. 1. 2006,
pod opr. št. Dn 2238/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
števila 949-279/12-4 z dne 4. 10. 1971,
dodatka z dne 19. 1. 1972 in dodatka h
kupni pogodbi z dne 24. 9. 1979, o nakupu stanovanja št. 15, v V. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Cankarjeva
ul. 23 A, parc. št. 974/1 (126/2) in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek številka 1467/28, k.o. Maribor-Grad, prej k.o.
Grajski marof, sklenjene med Podjetjem
za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, ki ga zastopa glavni direktor
Valentin Breznik, dipl. ek., kot prodajalcem
in Petrom ter Marijo Košar, Maistrova 32,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 629/2005
Os-3674/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke
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d.d., Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odvetnica Alenka Šušteršič iz Ljubljane, proti dolžniku Gramc Petru, Gorenja Pirošica 18, Cerklje ob Krki, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi izterjave
280.861,29 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Gramc Petru, Gorenja Pirošica
18, Cerklje ob Krki, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju, postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev
40, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 2. 2006
P 140/2005
Os-2639/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Ljudmile Sever,
Vajdova ulica 7, Semič, ki jo zastopa pooblaščenec Jože Petrovčič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojnem Poč
Cirilu, nazadnje bivajočem na naslovu Semič 64, Semič in nato na neznanem naslovu, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine
zaradi priposestvovanja, pcto 100.000 SIT,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 19. 1. 2006 postavlja začasnega zastopnika neznanim in neznano kje
bivajočim dedičem po pokojnem Poč Cirilu,
nazadnje bivajočem na naslovu Semič 64,
Semič in nato na neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta 26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
bivajoče dediče po pokojnem Poč Cirilu,
nazadnje bivajočem na naslovu Semič 64,
Semič in nato na neznanem naslovu, vse
do takrat, dokler le-ta ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 1. 2006
Ig 95/00822
Os-2145/06
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Kristini Petrič, v izvršilni zadevi
upnice Papirografika d.o.o., Leskovškova
14, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Tadeja Erzin Potočnik, Prešernova 3, Ljubljana, proti
dolžniku Novković Marku, roj. 3. 9. 1972,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi
začasni zastopnik, odv. Primož Kovač, Ljubljanska c. 80, Domžale.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 1. 2006
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In 2002/00073, In 2003/00039 Os-2959/06
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Požar Tanje, Parecag 158,
Sečovlje, proti dolžniku Đeorgiev Radetu,
nazadnje stanujočem Parecag 158, Sečovlje, sedaj neznanega naslova, zaradi
izterjave denarne terjatve, dne 31. 1. 2006
sklenilo:
dolžniku Đeorgiev Radetu se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št.
In 2002/00036, opr. št. In 2003/00039 in
I 98/187, postavi Magda Mlač, odvetnica
v Izoli.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 31. 1. 2006
N 7/05
Os-2293/06
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagateljice Nadine Benčič,
Na Gorici 5, Kozina, ki jo zastopa odvetnik
Hranislav S. Đurković iz Kopra in nasprotnih
udeležencev 1. Katje Pascolat, 2. Elizabete
Pascolat, obe Via Meteotti 29, Fiumicello,
Italija, 3. Frančiške Odorico, Trst, Via Giotti 2, Italija, sedaj neznanega bivališča,
4. Silvane Valenčič, Občine, Via del Assenzio 16, Italija, 5. Adriane Armocida, Via
Cshiffrer 4, Trst, Italija, 6. Liliane Armocida,
Vigo Meano, Via Rosseli 74, Trento, Italija
in 7. Adriane Armocida, Via Zara 31, Trst,
Italija, zaradi razdružitve solastnine (pcto
1,000.000 SIT), po predlogu predlagateljice
s sklepom z dne 26. 1. 2006, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o nepravdnem postopku 3. nasprotni udeleženki Frančiški Odorico, Trst, Via Giotti
2, Italija, postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane,
I. tankovske brigade 9, ki bo 3. nasprotno
udeleženko v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler 3. nasprotna udeleženka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 1. 2006
In 82/2005
Os-1993/06
Okrajno sodišče v Trebnjem je po sodnici Maji Primožič, v izvršilni zadevi upnice Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper,
PE Ljubljana, Dunajska 63, Ljubljana, zoper dolžnika Smrke Janeza, Postojnska
11, Ljubljana, zaradi izterjave 351.856 SIT
s pripadki, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi z določilom 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Smrke Janezu, Postojnska
11, Ljubljana, roj. 2. 10. 1949, se postavi
začasni zastopnik, odvetnik Jurij Gros iz
Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se
objavi tudi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 23. 11. 2005
N 6/2003
Os-2637/06
Okrajno sodišče na Vrhniki je v nepravdni zadevi zaradi delitve stvari v so-

lastnini na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku postavilo nasprotnemu udeležencu Janezu Marklju začasno zastopnico, odvetnico Nives
Vidmar, Notranjska c. 14, Logatec, da bo
zastopala nasprotnega udeleženca Janeza Marklja v postopku vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 1. 2006

Oklici dedičem
III D 584/2005
Os-3671/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Ropoša Tereziji, roj. 29. 9. 1924, umrli 13. 8.
2005, nazadnje stanujoči Prušnikova ulica
64, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko z dne
15. 10. 1991, s katero je za dediča vsega
svojega premoženja določila nečaka Daita
Letnikoskega. Kot zakoniti dediči bi prišli v
poštev zap. nečaki oziroma potomci zap.
sester in bratov Josefine Dalabona, Naruhe Ketnikoska, Alojzije Čuček, Metoda
Mlinariča, Antona Mlinariča, Cirila Mlinariča in Franca Mlinariča, katerih naslovi pa
so neznani. Sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva zap. nečake
ter ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2006
D 403/2004
Os-2016/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je uveden zapuščinski postopek po pokojni Rozi
Chartier, roj. Krajnčič, roj. 24. 8. 1912, v
kraju Wisconsin, ZDA, umrl 2. 3. 1997 v
kraju Milwaukee, Wisconsin, ZDA, nazadnje stan. 1027 E Peerson street Milwaukee, Wisconsin, 53202 ZDA.
Predmet dedovanja sta parceli št.
151/67 – pašnik 1184 m2 in parcela št. 105.
S – stanovanjska stavba 210 m2, dvorišče
146 m2, obe pripisani k vl. št. 239, k.o.
Gorišnica.
Sodišče poziva vse dediče in tiste, ki jim
je karkoli znanega o dedičih pokojne, da to
sporočijo Okrajnemu sodišču na Ptuju.
Po preteku enega leta od objave tega
oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 1. 2005
D 349/05
Os-2014/06
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Šturm Ivanu, pok. Jožeta, rojen v Materiji, ob smrti star 78 let, ki je umrl
3. 2. 1932, iz Gradišča pri Materiji 1.
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Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo
in zaključilo ta zapuščinski postopek na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 1. 2006
D 321/2005
Os-2003/06
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek pod opr. št. D 321/2005, po pokojni Bzirski Margareti, roj. 17. 10. 1912,
poročeni, nazadnje stanujoči Polzela 83,
Polzela, umrli v letu 1945.
Po dosedanjih podatkih bi prišel v poštev kot dedič sin zapustnice Fredi Bzirski,
ki je neznanega prebivališča.
Sodišče sina zapustnice Fredija Bzirski
poziva, da se v roku enega leta od objave
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
priglasi k dedovanju po zapustnici.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 1. 2006

Oklici pogrešanih
N 19/2005
Os-1973/06
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagateljice Milene Bandelj, Kal 106, Pivka, postopek o razglasitvi pogrešanega Jožefa Špilarja, rojenega
1. 11. 1931, sina Marije in Jožefa Špilarja,
nazadnje stanujočega na Kalu 53, Pivka,
ki ga zastopa skrbnik za poseben primer,
Jože Valenčič, direktor Centra za socialno
delo Postojna.
O pogrešanem so znani rojstni podatki
in to, da je hotel leta 1951 oditi v tujino in
je bil najverjetneje pri prepovedanem prehodu čez državno mejo nekje pri Ospu pri
Črnem Kalu ustreljen.
Sodišče poziva Jožefa Špilarja, da se
oglasi ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Jožefa Špilarja, da
to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 1. 2006
N 4/2006
Os-3705/06
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Bojana
Šuca, Dane pri Sežani 84, Sežana, zaradi
razglasitve za mrtvega Henrika Šuca, roj.
22. 3. 1915 v Ponikvah, sina Antona Šuca
in Alojzije Šuc, zidarja iz Ponikev št. 14,
sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanem že od oktobra 1943, ko
je bil partizan v Gradnikovi brigadi in naj bi
po pripovedovanju prijatelja padel v borbi v
bližini vasi Ravnje-Otlica, ni bilo glasu.
Zaradi opisanega pogrešanega pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki bi karkoli
vedeli o njem in njegovem življenju, naj to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v
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roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 2. 2006
N 2/2005
Os-2326/06
Janez (Ivan) Kovačič, pok. Andreja, Idrija pri Bači 29 (77), rojen 17. 10. 1829, na
Idriji pri Bači, je po podatkih Župnijskega
urada Dolenja Trebuša umrl 12. 2. 1886.
Ker se njegova smrt ne da dokazati
z listinami, ki so potrebne po Zakonu o
matičnih knjigah, je ni mogoče zabeležiti v
matično knjigo umrlih.
Janezu (Ivanu) Kovačiču je bila postavljena skrbnica za poseben primer, Marjeta
Simončič Tonkli, Breginj 75, Breginj.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
smrti Janeza (Ivana) Kovačiča, naj to sporočijo sodišču v petnajstih dneh od oklica,
sicer bo sodišče po opravljenem postopku
ugotovilo smrt imenovanega po določbah
Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 1. 2006
N 17/2005
Os-1975/06
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah teče
pod opr. št. N 17/2005 postopek za razglasitev pogrešanega Prosenc Sergeja, roj.
12. 8. 1948, nazadnje stanujočega Prešernova 34, Zagorje ob Savi, pogrešanega od
leta 1991, za mrtvega.
Sodišče poziva pogrešanega Prosenc
Sergeja, roj. 12. 8. 1948, nazadnje stan.
Prešernova 34, Zagorje ob Savi, da se
oglasi, prav tako poziva vse, ki kaj vedo
o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče pogrešanega
Sergeja Prosenca razglasilo za mrtvega.
Skrbnica za poseben primer je Anica
Prosenc, roj. 26. 7. 1954, stan. Cesta komandanta Staneta 9, Litija.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 1. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2004/2005
Rg-1964/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Mikop Mislej, obdelava kovinskih izdelkov d.n.o. Postojna, Rožna ul.
št. 29, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/5085/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 18. 12. 2005.
Družbenika Mislej Iztok in Mislej Andrej, oba stanujoča Rožna 29, Postojna,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev ter da prevzemata plačilo morebitnih preostalih obveznosti družbe. Družba
ne razpolaga s premoženjem.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2006
Srg 1579/2005
Rg-29322/05
Družba English Acamemy – Akademija
angleščine, poučevanje d.o.o., s sedežem
Ribčev laz 6, Bohinjsko jezero, vpisana na
reg. vl. št. 1/07440/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Marszalek Grazyna, Bedford, 23, Park
Avenue, Velika Britanija.
Zoper sklep družbenika 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 20. 10. 2005
Srg 01775/2005
Rg-6712/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Heinemann, trgovina, d.o.o., Šmartinska cesta
152, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Heinemann, trgovina, d.o.o.,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/38871/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 18. 2.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Heinemann d.o.o., Slavka
Batušića 10, Zagreb, Hrvaška, 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 28. 2. 2005
sRG 08076/2005
Rg-23650/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Orfej,
Petrović & družbeniki d.n.o., gostinstvo in
storitve, Ljubljana, Tbilisijska 89, objavlja
sklep:
Orfej, Petrović & družbeniki d.n.o.,
gostinstvo in storitve, Ljubljana, Tbilisijska 89, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Željko in Jovanka Petrović, oba stanujoča Poljanska cesta 16,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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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 23. 8. 2005
Srg 14941/2005

Rg-3277/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Šušteršič
& Partner, k.d., Litijska cesta 276k, Ljubljana-Dobrunje, objavlja sklep:
družba Šušteršič & Partner, k.d., Litijska cesta 276k, Ljubljana-Dobrunje,
preneha po skrajšanem postopku z dne
28. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Petra Šušteršič, Litijska
cesta 276, Ljubljana in Urška Perko, Papirniški trg 18, 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 15039/2005

Rg-3279/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Gigachem d.o.o., Trg MDB 5, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Gigachem d.o.o., Trg MDB 5,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku z dne 30. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Miloš Kregar, Trg MDB 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 15041/2005

Rg-3282/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Merkantil
d.o.o., Podjetje za grafične storitve, marketing in svetovanje, Povšetova 12, Ljubljana, objavlja sklep:
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družba Merkantil d.o.o., Podjetje za
grafične storitve, marketing in svetovanje, Povšetova 12, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku z dne 27. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta: Golovrški Dušan, Župančičeva ulica 14, Ljubljana in Golovrški Alojzija, Melikova ulica 8, Ljubljana, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006
Srg 13868/2005
Rg-3287/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Panki, Tihelj, družba za storitvene dejavnosti, k.d.,
Rožna dolina, C. V/12, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Panki, Tihelj, družba za storitvene dejavnosti, k.d., Rožna dolina, C.
V/12, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku z dne 22. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Romana Tihelj in Janez
Tihelj, oba Rožna dolina c. V/12, 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 30. 1. 2006
Srg 14620/2005
Rg-3724/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Primar, Propaganda in marketing, Ljubljana,
d.o.o., Hladnikova 24, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Primar, Propaganda in marketing, Ljubljana, d.o.o., Hladnikova 24,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabniki so Gams Marjan, Loka pri
Mengšu, Gasilska cesta 14, Pavčič Andrej,
Ljubljana, Ulica Anglece Ocepkove 13, Volčanšek Andrej, Ljubljana, Tesarska ulica
16, Zupančič Marija, Domžale, Slamnikarska cesta 1 in IMP, družba za svetovanje,
projektiranje, inženiring in gradnja objektov d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 7, ki

prevzemajo 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 7. 2. 2006
Srg 13536/2005
Rg-3726/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Ispot
– Ivo Sedlar, k.d., izobraževanje, svetovanje, posredništvo, organizacija tečajev,
Kamnikarjeva ulica 13, Škofljica, objavlja
sklep:
družba Ispot – Ivo Sedlar, k.d., izobraževanje, svetovanje, posredništvo, organizacija tečajev, Kamnikarjeva ulica
13, Škofljica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 11.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Sedlar Ivo, Kamnikarjeva ulica 13, Škofljica in Žgajnar Boris,
Seliškarjeva cesta 24, Grosuplje. Sedlar
Ivo 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 7. 2. 2006
Srg 14682/2005
Rg-3728/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Ekus,
družba za trgovino in poslovne storitve
d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Ekus, družba za trgovino in
poslovne storitve d.o.o., Vurnikova 2,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Grgić Tomislav, Hercegovaška 117, Zagreb, Republika Hrvatska,
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
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od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re
gistra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2006
Srg 00137/2006
Rg-3730/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Robida in
partner d.n.o. Ljubljana, Cesta na Loko 20,
objavlja sklep:
družba Robida in partner, trgovina
in storitve, d.n.o., Ljubljana, Cesta na
Loko 20, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 1.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Robida Jurij Jakob in
Šporar poročena Robida Jožica, oba stanujoča v Ljubljani, Cesta na Loko 20, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika Robida Jurija Jakoba.
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 7. 2. 2006
Srg 14683/2005
Rg-3732/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe After,
agencija za marketing in svetovanje d.o.o.
Ljubljana, Povšetova 6, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba After, agencija za marketing
in svetovanje d.o.o. Ljubljana, Povšetova 6, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Mccann-Ericson d.o.o. za
mednarodno propagando, Heinzlova 33a,
Zagreb, Republika Hrvatska, 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 7. 2. 2006
Srg 249/2006
Rg-3301/06
Družba Obveznica, družba za trgovino, storitve in svetovanje d.o.o., Turnerjeva ulica 41, Maribor, reg. št. vl.
1/11662/00, katere ustanovitelj je Šlajmer

Št.

Fedor, Turnerjeva ulica 41, 2000 Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
19. 1. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Šlajmer
Fedor.
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 3. 2. 2006
Srg 288/2006
Rg-3488/06
Družba BIB, podjetje za trgovino
d.o.o., Zgornji Porčič 111, 2235 Sveta
Trojica, reg. št. vl. 1/7097/00, katere družbenika sta Breznik Ignac in Breznik Brigita,
oba Zgornji Porčič 111, 2235 Sveta Trojica,
po sklepu družbenikov z dne 31. 1. 2006,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Breznik
Ignac in Breznik Brigita.
Zoper sklep lahko družbenika, 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 7. 2. 2006

Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
Abdaković Zahid s.p., Sinja Gorica
109a, Vrhnika, obrtno dovoljenje, št.
in odločbo o obrtnem dovoljenju št.
039257/0849/02-70/2002, izdano dne
9. 12. 2002. gnh-215089

Potne listine preklicujejo
Aćimović Milinko, Šorlijeva ulica
22, Kranj, potni list, št. P00916338.
gnn-215233
Avdić Elkaz, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list, št. P00692703. gns-215153
Budeš Kristina, Voljčeva cesta 2,
Vrhnika, potni list, št. P00919623.
gnl-215410
Čermelj
Viljem,
Budanje
17/a, Ajdovščina, potni list, št. P00068258.
gnl-215235
Farkaš Sebastjan, Gornji Petrovci
34a, Petrovci, potni list, št. P00855875.
gny-215247
Garafolj Miran, Pot v Močilnik
4/a, Vrhnika, potni list, št. P00353983.
gno-215057
Gorenšek Marija, Zatišje 2a, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00081223.
gnd-215268
Hlede Kristjan, Kojsko 10/a, Kojsko,
potni list, št. P000003285. gnz-215371
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Hlede Kristjan, Kojsko 10/a, Kojsko,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AI
000163303. gnb-215370
Kavšek Jurko, Janševa ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. P00004830.
gnh-215164
Klun Boštjan, Šmarje Sežani 52,
Sežana, potni list, št. P01095412.
gnv-215375
Klun Boštjan, Šmarje pri Sežani 52,
Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
000127553. gnu-215376
Kos Branko, Podvinci 89/a, Ptuj, potni
list, št. P00800186. gnb-215195
Kruška Marko, Linhartova cesta
36, Ljubljana, potni list, št. P00781637.
gny-215147
Lojevec Igor, Malo Trebeljevo 21,
Ljubljana, potni list, št. P00699299.
gnt-215152
Meh Tomaž, Zadobrova 48, Celje, potni
list, št. P01116656. gnn-215183
Mlinar Gea, Rožanska ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. P00532037. gnb-215170
Močnik Mitja, Bakovniška 24, Kamnik,
potni list, št. D00005122 – diplomatski.
gns-215128
Murn Alen, Svetosavska ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. P00680796.
gni-215163
Nemec Zvonko, Dobrova pri Dravogradu
11, Dravograd, potni list, št. P000374726.
gnr-215254
Ornik Sebastijan, Kamniška graba 105,
Bresternica, potni list, št. P00606500.
gnk-215136
Petač Tadeja, Dunajska cesta 203,
Ljubljana, potni list, št. P00958890.
gne-215167
Plestenjak Jure, Trbeže 3, Ljubljana,
potni list, št. P01110920. gnr-215154
Pogorevc Tatjana, Cesta v Tomaž
6/b, Vojnik, potni list, št. P00190085.
gnh-215189
Potočar
Simona,
Trška
gora
1/a, Novo mesto, potni list, št. P00496915.
gng-215390
Prinčič Matjaž, Stanežiče 7/e, LjubljanaŠentvid, potni list, št. P00061463.
gnd-215368
Rejec Luka, Pod brajdo 2, Tolmin, potni
list, št. P00282213. gnz-215221
Rovan
Gračner
Nataša,
Ulica
bratov Bedenikov 6, Celje, potni list, št.
P00789073. gno-215182
Semolič Teodora, Denia, Španija, potni
list, št. P00582714. gnk-215211
Slapnik Jasmina, Gubčeva ulica
6a, Slovenske Konjice, potni list, št.
P00438998. gni-215188
Softić Kvrgić Sanela, Marokova ulica
19, Moravče, potni list, št. P01164331.
gnv-215025
Strnad Pečarič Polona, Hrvatski trg
2, Ljubljana, potni list, št. P00843781.
gns-215403
Šircelj Simon, Kresniški Vrh 26,
Kresnice, potni list, št. P01090923.
gnf-215216
Špiler Angela, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, potni list, št. P00785698.
gnd-215168
Štepec Barbara, Hradeckega cesta
30, Ljubljana, potni list, št. P00771764.
gnz-215171
Štraus Aljoša, Savinjska ulica 1, Maribor,
potni list, št. P00748081. gnm-215134
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Štrubelj Marko, Paradišče 9, Grosuplje,
potni list, št. P00262989. gnb-215220
Wilfan Vanja, Zgoša 47, Radovljica,
potni list, št. P00827815. gnt-215177
Zakšek Natalija, Golobinjek pri Planini
5, Planina pri Sevnici, potni list, št.
P00981114. gnm-215259

Osebne izkaznice preklicujejo
Andročec Sebastian, Prištinska ulica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001277304. gnc-215144
Babič Zdravko, Zgornji Kamenščak 2,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001834293.
gni-215063
Babić Snježana, Tomšičeva ulica 5,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000143060. gnt-215027
Bezeljak Ivan, Rimska ploščad 12,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001717888.
gnw-215199
Bezgovšek Marjan, Podgrad 13,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001557836.
gnj-215262
Bizjak Iztok, Ščedne 3, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001186508.
gne-215367
Bohinc Katja, Cesta v Lipovce 13,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000264611. gnr-215029
Borko Marija, Vitan 9, Ormož, osebno
izkaznico, št. 000610819. gnq-215180
Cizl Andrej, Medno 49, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000092573.
gne-215142
Čudič Aleksander, Brezje pri Veliki
Dolini 9, Jesenice na Dolenjskem, osebno
izkaznico, št. 000435656. gnw-215249
Divjak Nina, Kardeljeva cesta 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001402559.
gnj-215137
Dobrotinšek
Anže,
Ulice
Vide
Janežičeve
13,
Ljubljana,
osebno
izkaznico, št. 001659712. gnm-215159
Dobrotinšek Ljiljana, Ulice Vide
Janežičeve
13,
Ljubljana,
osebno
izkaznico, št. 001659721. gnl-215160
Dolanc Jožefa, Log 28a, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001582027.
gnx-215198
Erman Gregor, Boben 28, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000068304.
gnf-215016
Erman Tomislav, Reboljeva ulica 8,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000822105.
gnt-215002
Eržen Robert, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001939649.
gng-215090
Fedran Tadeja, Gabrov trg 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000312222.
gnq-215155
Fefer Milena, Šarhova ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001799244.
gnd-215143
Figar Marija, Mestni log IV/3, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001464502.
gne-215242
Fojan Zanutto Lara, Ulica generala
Levičnika 30, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000502303. gng-215215
Gale Kristian, Archinetova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001329085.
gnx-215173
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Gmajnič Anton, Dečno selo 17a,
Artiče, osebno izkaznico, št. 001713520.
gnv-215250
Gole Branko, Stranska vas 26, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000383145.
gnf-215391
Golič Srečko, Breg 11, Celje, osebno
izkaznico, št. 000894647. gng-215190
Golmajer Andrej, Žigonova ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000526864.
gnz-215146
Goričan Laura, Škalce 1/c, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001813766.
gnk-215061
Gradišar Milena Teodora, Moškričeva
ulica 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000328968. gnw-215174
Grašič Janez, Nožice, Gostičeva
cesta 29, Domžale, osebno izkaznico, št.
001909246. gnz-215396
Grbec Adrijan, Vrbica 27, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001096315.
gno-215082
Gubenšek Rok, Trška Gorca 2,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001150547.
gnl-215260
Hafner Vinko, Dorfarje 12, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000521580.
gny-215372
Hodžić Almir, Glavni trg 17, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001419100.
gnt-215227
Hojnik Branko, Ulica Pariške komune
40/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
001177364. gnl-215135
Hotko Antonija,
Veliko
Mlačevo
65, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000407097. gnd-215218
Hramec Mojca, Na zelenici 13,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001726744.
gnu-215226
Hrg Petar, Ulica XIV divizije 18, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000219995.
gnt-215377
Iglič Tadej, Frančiškanski trg 1, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001920460.
gne-215392
Ilić Jefrem, Ulica talcev 8, Deskle,
osebno
izkaznico,
št.
000604003.
gnf-215366
Jamnik Bojan, Vrbljene 39, Ig, osebno
izkaznico, št. 001710184. gni-215413
Jan Petra, Podkraj pri Velenju,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001191892.
gnv-215075
Jančič Alojz Slavko, Spodnja Voličina
71G, Voličina, osebno izkaznico, št.
001126093. gnz-215196
Jere Primož, Kamniška 52, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001885645.
gnl-215210
Jereb Jure, Podjelovo Brdo 19,
Sovodenj,
osebno
izkaznico,
št.
000376569. gnw-215374
Jereb Tomaž, Študentovska ulica 7,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001496313.
gno-215257
Kaljevič Marija, Kroška ulica 23, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000072134.
gnc-215244
Kaplja Jožica, Zoisova ulica 36,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001554659.
gnu-215001
Kastelic Rudolf, Pristavica pri Vel.
Gabru 8, Veliki Gaber, osebno izkaznico,
št. 000780086. gnn-215208
Kastelic Tadej, Zgornja Jablanica 13,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
000212873. gnm-215209

Keršič Peter, V Zideh 13, Trojane,
osebno
izkaznico,
št.
001594437.
gnz-214996
Kocijančič Edvin, Neblo 4, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 001446829.
gng-215240
Kocjančič Boštjan, Jarška cesta 16,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001432091.
gnv-215000
Kočjaž Dejan, Vrhovo pri Mirni Peči
3a, Mirna Peč, osebno izkaznico, št.
000370794. gnx-215223
Kolarič Tinka, Letoviška pot 16,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 001320883. gng-215140
Komplet Jurij, Žlavsova ulica 6,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 001054049.
gnd-215193
Krajnc Mojca, Ulica bratov Dobrotinškov
8, Celje, osebno izkaznico, št. 001068000.
gnk-215186
Kralj Anton, Trstenik 18, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
000501539.
gno-215207
Kramberger Eva, Ptujska cesta 1¸2,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000978185. gnk-215086
Krašovec Franc, Škofce 4/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000704566.
gnh-215064
Kropivšek Matjaž, Kotredež 43, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000890694.
gnr-215379
Kuhar Helena, Podmolniška cesta
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000460969. gnv-215175
Lakota Simon, Jenkova ulica 3, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000186035. gnh-215214
Lavrih Nikolaj, Zaboršt pri Šentvidu 20,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
001742744. gnq-215405
Lebar Cecilija, Pod logom 33, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
001508088.
gnt-215202
Lebar Renata, Pod logom 33, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
001312700.
gnr-215204
Lušina Deša, Na Gulč 13, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001678289.
gne-215017
Mahnič Darko, Obrtniška ulica 24,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000058911. gni-215213
Marđetko Martina, Lilijska ulica 4,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001236229.
gng-215365
Marković Ljubomir, Jankova cesta 19,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001896431.
gnu-215251
Marolt Sanja, Hribarjeva ulica 28,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000797941.
gnf-214995
Matjašič Vladimir, Zlatoličje 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000478041.
gnd-215068
Meh Sonja, Paka pri Velenju 54/e,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001174377.
gnh-215239
Meh Uroš, Paka pri Velenju 54/e,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001687509.
gni-215238
Mestek Igor, Razbor 6, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
001812003. gnk-215261
Miklin Ivan, Miklošičeva ulica 2,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000962918. gnq-215205
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Mikolič Barbara, Koroška cesta 26,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001934765.
gnn-215258
Mozetič Petra, Mlinska pot 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001122926.
gng-215165
Murn Alen, Svetosavska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000863459.
gnj-215162
Mužan Matevž, Bohinjska Bela 149,
Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št.
001422895. gns-215178
Ocvirk Neža, Povšetova ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000038694.
gnn-215158
Orešnik Denis, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 226, Šmartno pri Slov.Gradcu,
osebno
izkaznico,
št.
000961594.
gne-215192
Pajek Marija, Novo polje, Cesta
XI/23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000056714. gnu-215176
Pajnič Uroš, Gradišče nad Pijavo gorico
142a, Škofljica, osebno izkaznico, št.
000832816. gny-215272
Pavšič Rozalija, Jelševnik 3, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000809870.
gnp-215206
Pernat Stanko, Župečja vas 14,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000216085.
gnu-215201
Petrič Maja, Kokrica, Kuratova ulica 28,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001397358.
gnr-215229
Planinc Jožef, Mihalovec 5, Dobova,
osebno
izkaznico,
št.
001435644.
gnx-215248
Plevnik Anđela, Trg borcev NOB 18,
Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št.
000596483. gnv-215200
Pongračič Irena, Strmica 29, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001668009.
gnf-215241
Ponorac Slobodan, Ulica XXX divizije
15/b, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001171554. gnc-215369
Ralca Andrej, Poljanska cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001594300.
gnx-215148
Ratajc Stanislav, Polje, cesta XII/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000815120.
gny-215022
Ravnikar Andrej, Adamičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000596368.
gnv-215150
Ribnikar Nevenka, Goriče 63, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001244196.
gnq-215230
Rozman Tina, Šentviška ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001929648.
gnb-215020
Rožič Marko, Sv. Trojica 1, Dob, osebno
izkaznico, št. 000763624. gny-214997
Runovec Ivan, Ob potoku 9, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
000017570.
gnj-215187
Salmič Ana, Ljubljanska cesta 12a,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001479336.
gns-215003
Salmič Vesna, Ljubljanska cesta 12a,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000287520.
gnr-215004
Savič Nedeljko, Pelechova cesta 37b,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000570917.
gnw-214999
Smrkolj Teja, Zavrh pri Trojanah 1/a,
Trojane, osebno izkaznico, št. 001930213.
gnb-215395

Št.

Strozak Tana, Efenkova cesta 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001376679.
gns-215078
Svoljšak Mark, Slamnikarska cesta 27,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001329393.
gny-215397
Šajher Branko, Sv. Duh 25, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001664669.
gnq-215255
Šarkezi Jelena, Glavna ulica 57, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001558740.
gnb-215245
Šarlah Judita, Novi dom 47, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000249603.
gny-215072
Škerjanec Angela, Štefanja gora 14,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000335843.
gnv-215225
Šmid Makovec Simona, Polanškova
ulica 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000755056. gnf-215166
Šnepf Marija, Kidričea ulica 33c, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000396537.
gns-215203
Šobak Klemen, Šumberška cesta 38,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001390121.
gnq-215005
Špes Danica, Spodnje Grušovje 4/a,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001155508. gnj-215212
Špiler Angela, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001467361.
gnc-215169
Špurej Metka, Čreta, Polanska cesta
138, Maribor, osebno izkaznico, št.
000450229. gni-215138
Štok
Nedjeljka,
Hudovernikova
ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000330799. gnb-215145
Štolar Mitja, Ptujska cesta 1, Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
001299333.
gns-215228
Titan Marjan, Ulica Zorana Velnarja
50, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000978195. gnz-215246
Trnovec Rajmund, Burnikova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000582383.
gno-215157
Trnovšek Marija, Prelska 35, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001115312.
gnt-215252
Turšič Anton, Dražica 8, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št.
000929473.
gnp-215056
Vauda Marijan, Čufarjeva ulica 24,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000426488.
gnc-215194
Vindiš Zvonko, Velika Varnica 68,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001010418.
gny-215197
Vitez Bogdan, Prešernova cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000321049.
gny-215172
Volgyi Dean, Panonsko naselje 5,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001825517. gnu-215026
Vrhovec Bojan, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001453360.
gnx-214998
Vuković Strahinja, Artačeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000314121.
gnu-215151
Zanutto Tommy, Ulica generala
Levičnika 30, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001482823. gne-215217
Zoran Jožica, Vodnikova cesta 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001100956.
gnk-215161
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Žerak Marija, Goriška ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001720647.
gnn-215133
Žižek Slavko, Breg ob Kokri 7, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000383266.
gnp-215231

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adlešič Damjan, Klunova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2090125, reg. št. 157387, izdala UE
Ljubljana. gnf-215041
Alijagić Denis, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1820525, reg. št. 262448, izdala UE
Ljubljana. gny-215347
Anžič Anja, Kamnogoriška cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1454378, reg. št. 243305, izdala UE
Ljubljana. gnl-215035
Bergant Sebastjan, Cesta na Vrhovce
29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 595124, reg. št. 175782, izdala
UE Ljubljana. gne-215342
Bizjak Marko, Levstikova ulica 10,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1781255, izdala UE Mozirje.
gnt-215077
Bobnar Monika, Makute 48, Uršna
sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S994251, reg. št. 648, izdala UE Novo
mesto. gny-215222
Burger Peter, Moste 100, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1582943, reg. št. 15524, izdala UE Kamnik.
gnp-215081
Crljen Matjaž, Apostolova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 2177542, reg. št. 129827, izdala UE
Maribor. gnl-215335
Cvetković Barbara, Bičevje 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489132, reg. št. 244545, izdala UE
Ljubljana. gns-215053
Čermelj
Viljem,
Budanje
17/a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2206941, reg. št. 9742, izdala UE
Ajdovščina. gnk-215236
Djordjo Djukarić, Nad mlini 62, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S1142207, reg. št. 21324, izdala UE
Novo mesto. gnw-215224
Djuran Daniel, Vinski vrh 11, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
557529, izdala UE Ormož. gnf-215066
Dolžan Maja, Vrhovčeva cesta 5,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1701587, reg.
št. 17065, izdala UE Vrhnika. gnl-215060
Dragoš Matija, Boginja vas 1, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2203138, reg. št. 6253, izdala UE Metlika.
gnx-215398
Drenik Justina, Vihre 14, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 776011,
izdala UE Novo mesto. gnj-215387
Drenik Ribana, Bršljin 41, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1417149. gnm-214984
Drofenik Simon, Janškovo selo 19,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1447402, izdala UE Žalec. gnu-215351
Drolc Nataša, Matke 10/c, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 001411256,
izdala
UE
Žalec.
gnp-215106
Erman Tomislav, Reboljeva ulica 8,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001907762, reg. št. 6942, izdala UE
Domažle. gnn-215008
Fekonja Nastja, Jurčičeva cesta II/2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1531512, izdala UE Grosuplje.
gnw-215074
Figar Marija, Mestni log IV/3, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S540605, reg. št. 2453, izdala UE Kočevje.
gnd-215243
Gliha Marko, Nad Miklavžem 20,
Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. S 2227691, izdala UE Novo
mesto. gnq-215030
Gojak Anton, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351222, reg. št. 135967, izdala UE
Ljubljana. gni-215338
Gole Branko, Stranska vas 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 923978, izdala UE Novo mesto.
gnh-215389
Golmajer Andrej, Žigonova ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1947586, reg. št. 171889, izdala UE
Ljubljana. gnd-215343
Golob Stanko, Dragovič 7, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGFH, št. S
1751067, izdala UE Ptuj. gnm-215084
Gradišar Milena Teodora, Moškričeva
ulica 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1795532, reg. št. 42135,
izdala UE Ljubljana. gnn-215033
Grapulin Oton, Soška 13a, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1722624, reg. št. 7244, izdala UE Nova
Gorica. gnx-215123
Gruden Darja, Trnovo 34a, Trnovo pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1816014, reg. št. 29786, izdala UE Nova
Gorica. gnb-215120
Hafner Vinko, Dorfarje 12, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1664627, izdala UE Škofja Loka.
gns-215028
Iglič Tadej, Frančiškanski trg 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1063797, izdala UE Novo mesto.
gnl-215385
Ilić Nedeljko, Košnica pri Celju
51/lv, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 1117501, reg. št.
9562, izdala UE Celje. gnl-215360
Ivanjšič Marko, Matjaževa ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1824845, reg. št. 171766, izdala UE
Ljubljana. gny-215047
Jančič Alojz Slavko, Spodnja Voličina
71G, Voličina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S001873799, izdala UE Lenart.
gnl-215185
Jereb Tomaž, Študentovska ulica 7,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002149167, izdala UE Idrija. gnt-215256
Jezernik Lena, Aškerčeva cesta
8, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2212636, izdala UE Velenje.
gnx-215348
Jezernik Sergej, Polzela 208, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1563483, izdala UE Žalec. gno-215132
Jukan Mirsad, Tomšičeva cesta
3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 1630703, izdala UE Velenje.
gnw-215349
Kastelic Tina, Črniče 79/e, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2165505, reg. št. 14390, izdala
UE Ajdovščina. gnm-215234
Kavaš Sandra, Lipovci 245/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1744922, izdala UE Murska Sobota.
gng-215065
Kerševan Nives, Krožna 31, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2019157, reg. št. 23146, izdala UE
Nova Gorica. gno-214982
Kimovec Aleš, Kardeljeva cesta 62,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1472214, reg. št. 111424, izdala UE
Maribor. gno-215332
Klemenčič Jožica, Črneča vas 17,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 20465, izdala UE Krško.
gnc-215069
Kocjančič Boštjan, Jarška cesta 16,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001199666, reg. št. 24629, izdala UE
Domžale. gno-215007
Kolar Aljoša, Trg revolucije 7d,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001558889, izdala UE Trbovlje.
gnc-215219
Kopušar Mitja, Cesta Simona Blatnika
1/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1422816, izdala UE Velenje.
gnv-215350
Košale Marija, Hrušica 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 588769, izdala UE Novo mesto.
gni-215388
Kramberger Eva, Ptujska cesta 12,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 761416, izdala UE Lenart.
gnf-215091
Kranjc Marjan, Seidlova cesta 36, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 826205, izdala UE Novo mesto.
gnk-215386
Krapež Dimitrij, Ozeljan 31, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1929068, reg. št. 31093. gnt-215327
Kuhar Helena, Podmolniška cesta 13,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1709073, reg. št. 161927,
izdala UE Ljubljana. gng-215040
Kunstelj Gregor, Zakrajškova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1719359, reg. št. 224015, izdala UE
Ljubljana. gnh-215339
Kuster Peter, Kofbauerjeva ulica 8,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 13660, izdala UE Mozirje. gnu-215076
Lah Dean, Kidričeva cesta 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2135370, reg. št. 233346, izdala UE
Ljubljana. gnu-215051
Lah Zoran, Kostanjevec 46, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1578328, reg. št. 21632. m-166
Lekan Rajko, Reška ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1328020, reg. št. 173684, izdala UE
Ljubljana. gnb-215049
Lesjak Tine, Bovše 9/a, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1619606, reg.
št. 45139, izdala UE Celje. gnm-215359
Logar Gerdina Veronika, Rimska cesta
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1796825, reg. št. 180756, izdala UE
Ljubljana. gnr-215054

Lojevec Igor, Malo Trebeljevo 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1363950, reg. št. 193181, izdala UE
Ljubljana. gnc-215344
Loridan Marin, Kampel 1, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S1771771, reg. št. 28098,
izdala UE Koper. gnh-215314
Maček Matej, Zabretova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2145429, reg. št. 185363, izdala UE
Ljubljana. gnj-215037
Makovec Peter, Pacug 42, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 52454, reg. št. 13898, izdala
UE Piran. gne-215042
Marolt Sanja, Hribarjeva ulica 28,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002103155, reg. št. 18906, izdala UE
Domžale. gnm-215009
Memišević Adel, Tržaška cesta 115,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2231672, reg. št. 278380, izdala UE
Ljubljana. gnh-215039
Mišič Marko, Mali log 37/a, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
3022214, reg. št. 7983, izdala UE Ribnica.
gng-215015
Mozetič Francky Bojana, Gorazdova
ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2028237, reg. št. 198740,
izdala UE Ljubljana. gnv-215050
Mrvar Irena, Cvibelj 15, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1979437, reg. št. 662, izdala UE Novo
mesto. gnn-215083
Mušič Ambrož, Zavetniška ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1872062, reg. št. 246100, izdala UE
Ljubljana. gnz-215346
Mužan Matevž, Bohinjska Bela 149,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1355754, reg. št. 27273.
gnn-214983
Novak Marko, Rašica 16, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1193655, reg. št. 220287, izdala UE
Ljubljana. gnt-215127
Orož Borut, Kovaška cesta 23, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGHG, št. S
12230, reg. št. 12230, izdala UE Slovenske
Konjice. gnq-215380
Oštrbenk Frančiška, Žejno 11, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 633857, reg. št. 269, izdala UE Brežice.
gnn-215383
Pacek Irena, Jelše 32, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22123, izdala UE Krško.
gnb-215070
Pajnič Uroš, Gradišče nad Pijavo gorico
142a, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2088814, reg. št. 214586,
izdala UE Ljubljana. gnz-215271
Pajtler Ana, Ljubljanska cesta 54,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2150152, reg. št. 43981, izdala UE Celje.
gnn-215358
Panić Simo, Kržišnikova ulica 2/A,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. bgh,
št. s 1778061, reg. št. 54593, izdala UE
Ljubljana. gnd-215018
Parazajda Branko, Knezova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2116107, reg. št. 160875, izdala UE
Ljubljana. gnb-215045
Pavić Miha, Spodnji Hotič 34/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
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1880244, reg. št. 13416, izdala UE Celje.
gni-215363
Pernat Aleš, Trubarjeva ulica 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2053684, reg. št. 120637, izdala UE
Maribor. gnq-215330
Perovšek Samo, Kolajbova ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1791907, reg. št.
31295, izdala UE Ljubljana. gni-215038
Pesek Aleš, Ulica Hermana Potočnika
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2033296, reg. št. 194692,
izdala UE Ljubljana. gnc-215044
Pirc Vlado, Einspielerjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1503580, reg. št. 135712, izdala UE
Ljubljana. gnt-215052
Pirš Branka, Vrhole pri Slov. Konjicah
13, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BFGH, št. S 1840159,
reg. št. 8690, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-174
Plemen Darko, Ribnica na Pohorju 53/a,
Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h B,BE,C,CE,G,H, št. S
1915642, reg. št. 5107, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnp-215381
Podvratnik Urška, Dragomerška cesta
23, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1677097, reg. št.
16997, izdala UE Vrhnika. gnn-215058
Pustotnik Nada, Prvomajska ulica9,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 208566, reg. št. 1781, izdala UE Kamnik.
gnp-215031
Ratajc Stanislav, Polje, cesta XII/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2093202, reg. št. 170721, izdala UE
Ljubljana. gnz-215021
Resnik Franc, Veniše 3, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12260, izdala UE Krško.
gnz-215071
Ribnikar Andrejka, Podvasca 1, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1070216, reg. št. 9049, izdala UE Tržič.
gnj-215062
Ridl Marjan, Tolsti vrh 30, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1422126, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnv-215400
Rihtaršič Matjaž, Cesta na Markovec 17,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 58832. gnd-215318
Robek Nika, Aljaževa ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2141708, reg. št. 192741, izdala UE
Ljubljana. gnf-215341
Rojs Sašo, Trstenik 16, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001689060,
izdala
UE
Lenart.
gnc-215094
Rotar Jože, Lipiška cesta 25,
Sežana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH, št. S2208031, izdala UE Sežana.
gnd-215118
Rozman Tina, Šentviška ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2146545, reg. št. 269191.
gnc-215019
Rumenič Dušan, Drenov grič 170/a,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1626665, reg. št. 10897, izdala UE
Vrhnika. gnm-215059
Sedlak Iztok, Hermanci 24, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2132459, izdala UE Ormož. gne-215067
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Sedminek Rok, Podlog 30, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1310053, izdala
UE Žalec. gnr-215129
Seljak Mojca, Pod lipami 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1048332, reg. št. 42439, izdala UE Celje.
gnj-215362
Simonič Danijel, Balaševa ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2043694, reg. št. 67741, izdala UE
Maribor. gnn-215333
Slamič Vesna, Ljubljanska cesta 12a,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002077837, reg. št. 17525, izdala UE
Sežana. gnp-215006
Stanković Mihael, Stantetova ulica 3,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001889935, izdala UE Velenje.
gnh-215264
Strelec Uroš, Spuhlja 12b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1470277, izdala UE Ptuj. gnq-214980
Strlič Rok, Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1820402, reg. št. 249353, izdala UE
Ljubljana. gng-215340
Strozak Tana, Efenkova cesta 16,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001022688, izdala UE Velenje.
gni-215263
Subić Dobrivoj, Brkinskega odreda
6, Divača, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1832429, izdala UE Sežana.
gnz-215121
Šmid Makovec Simona, Polanškova
ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2091930, reg. št. 67272,
izdala UE Ljubljana. gnm-215034
Šuster Benjamina, Podvrh 40, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1738160, izdala UE Mozirje. gnj-215012
Talič Aida, Bazoviška ulica 3, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1753463, izdala UE Nova Gorica.
gny-215122
Tkalčec Marija, Kicar 48/A, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št. S
1982220, izdala UE Ptuj. gnu-215401
Turk Martina, Gorca 61, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1518201, izdala UE Ptuj. gng-215119
Usenik Tomaž, Veliki Vrh 26, Nova
Vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001427594, reg. št. 8961, izdala UE
Cerknica. gnx-215023
Varga Štefan, Radvanjska cesta 61,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1221052, reg. št. 112997, izdala UE
Maribor. gnr-215329
Vatovec Nuša, Kraljeva 2, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. SI 000058269, izdala UE Koper.
gnr-214979
Verhovnik Boško, Gortina 27, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2203919, reg. št. 12197, izdala UE Radlje
ob Dravi. gno-215382
Veselič Jožef, Čurile 4/a, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
0499977, reg. št. 2004, izdala UE Metlika.
gnw-215399
Vidaković Ivica, Vojkova ulica 11,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1647188, reg. št. 6058, izdala UE
Postojna. gno-215032
Vindiš
Zvonko,
Velika
Varnica
68, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
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A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 2063899, izdala
UE Ptuj. gnl-215085
Vitez Bogdan, Prešernova cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418386, reg. št. 20124, izdala UE
Ljubljana. gnd-215043
Vozelj Nevenka, Zgornji Hotič 2/a,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1880050, izdala UE Litija. gnc-215394
Vrhunc Larisa, Ziherlova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1920015, reg. št. 140940, izdala UE
Ljubljana. gnq-215055
Vučković Breda, Brodarjev trg 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1994255, reg. št. 55721, izdala UE
Ljubljana. gnz-215046
Wilfan Vanja, Zgoša 47, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1746837, reg. št. 29323.
gnp-214981
Založnik Marijan, Mala Mislinja
49, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 2074495, reg. št. 9204,
izdala UE Slovenj Gradec. gnh-215364
Zevnik Luka, Storžiška ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1354843, reg. št. 41715, izdala UE Kranj.
gnj-215337
Žvelc Rok, Valburga 41/b, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1865907, reg. št. 217700, izdala UE
Ljubljana. gnx-215048

Zavarovalne police preklicujejo
Anderle Andreja, Begunje 95a, Begunje
na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 01000009079, izdala zavarovalnica
Pokojninska
družba
d.d.
Maribor.
gnl-214985
Berlic
Urban,
Golouhova
ulica
28, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101921427,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gni-215088
Čavž Martin, Linhartova 6, Mengeš,
zavarovalno polico, št. 295243, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw-215274
Džaferović Sefija, Retnje 37a, Križe,
zavarovalno polico, št. 7000101904786,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnb-215095
Flerin Kristina, Dragarjeva ulica
20, Domžale, zavarovalno polico, št.
308494, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnp-215181
Gams Uroš, Čečovje 43d, Ravne
na Koroškem, zavarovalno polico, št.
00101909141,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnf-214991
Grizonič Valter, Gžon 68, Šmarje,
zavarovalno polico, št. 00102812491,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnu-215101
Jerele Ivan, Župeča vas, Krška
vas, zavarovalno polico, št. 804627,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-215112
Kavšek Andrej, Ul. belokranjskega
odreda 1a, Črnomelj, zavarovalno polico,
št. 174260, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnn-214987
Kogoj Darja, Titova cesta 15, Maribor,
zavarovalno polico, št. 307879, izdala
zavarovalnica Tilia. m-196
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Košti Franc, Potrčeva 2, Maribor,
zavarovalno polico, št. 454278, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-158
Kramberger Milan, Podvinci 59/b, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101775960,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-163
Mijović Tihomir, Stara cesta 27, Kranj,
zavarovalno polico, št. 366123, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-215319
Novak Vida, Brod 33, Novo mesto,
zavarovalno
polico,
št.
299385.
gnk-215111
Sakelšek Miha, Čufarjeva ulica 9, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101699899,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gng-214990
Sodec Jože, Zimica 2, Zgornja Korena,
zavarovalno polico, št. 328816, izdala
zavarovalnica Tilia. m-197
Sojer Miloš, Jakčeva 16, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101490010,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-215409
Učakar Marjan, Breznikova 65, Domžale,
zavarovalno polico, št. 00101877755,
za vozilo TEM z reg. oznako LJ E0-90E.
gng-215115
Vesel Zdenko, Kljunova ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 334177,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-215097
Vitom Vinko, Pušnikova 13, Maribor,
zavarovalno polico, št. 311002, izdala
zavarovalnica Tilia. m-191
Weithauser Frančišek, Koritno 61, Bled,
zavarovalno polico, št. 01-000012824
izdano na Bojana Weithauser, izdala
zavarovalnica Moja naložba Maribor.
gns-215103

Spričevala preklicujejo
Ambrož
Miha,
Kolodvorska
18,
Ljubljana, indeks, št. 18020087, izdala FF
v Ljubljani. gnu-215355
Balajc Marija, Čikečka vas 1,
Prosenjakovci – Partosfalva, spričevalo
o končani OŠ Fokovci, izdano leta 1970,
izdano na ime Jambor Marija. gnf-215116
Benčič Patrizia, Cesta Rabskih žrtev
1, Portorož – Portorose, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole Piran, izdano leta 1991. gnx-215098
Blažič Ana, Orehek 49, Prestranek,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole Postojna,
izdano leta 1997 in 1998. gni-214988
Boldin Marko, Zelena pot 34/a,
Logatec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1982 in 1983. gne-215092
Bot Dezider, Petišovci, Poljanska 16,
Lendava – Lendva, spričevalo o končani
OŠ dvojezični šoli Lendava, izdano leta
1982. gnp-215131
Bubola Marjan, Šolska 6, Portorož –
Portorose, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
SKPŠ Koper, izdano leta 1992, 1994 in
1997. gnk-215311
Černivec Viljem, Pirčeva ulica 24,
Vodice, spričevalo 2. letnika Poklicne
gostinske šole Milana Majcna Ljubljana,
izdano leta 1979. gnr-215179
Fidler Marko, Na vasi 2, Mislinja, indeks,
št. 12110100063, ŠCV Velenje leto izdaje
2004. gnh-215114
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Frajzman Breda, Gačnik 29, Pesnica pri
Mariboru, diplomo SEŠ Maribor, št. I-664,
izdana leta 1987. m-179
Gorenšek Marica, Ruška cesta 7,
Selnica ob Dravi, spričevalo 2. letnika
Tehniške kemijske šole Ruše, izdano leta
1977. m-190
Gosak Milena, Vuhred 171, Radlje ob
Dravi, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2003.
gnv-215100
Gradišnik Gregor, Ob Radoljni 24,
Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Maribor – gradbeni tehnik, izdano leta
2005. m-161
Horvat Tine, Cahova 14, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 5. razreda OŠ Dr.
Aleš – Primož Bebler Ankaran, izdano leta
2001. gnh-214989
Hrvatin Gregor, Javornik 49, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano
leta 1996. gnt-215302
Ivanuša Jolanda, Čadram 5, Oplotnica,
spričevalo 4. letnika SŠGT Maribor, izdano
leta 1993. m-169
Jamšek Vlado, Prežihova 11, Maribor,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1990
– 1993. m-182
Jamšek Vlado, Prežihova 11, Maribor,
spričevalo 1. letnika Prometne šole
Maribor, izdano leta 1990. m-181
Janžič Branka, T. Melive 6, Slovenske
Konjice, diplomo št. 136/33312 Pedagoške
Akademije izdane leta 1977. gnp-215331
Kadirič Amra, Tavčarjeva 10, Jesenice,
diplomo Srednje šole Jesenice, izdana leta
1990. gnw-215124
Kodrič Manja, Betnavska c. 6, Maribor,
diplomo Srednje ekonomske šole, št.
I/1352, izdana leta 1990 – ekonomski
tehnik. m-189
Komazec Jernej, Lipoglavska cesta
19, Šmarje-SAP, indeks, št. 22059380,
Fakulteta za šport. gnp-215356
Kondič Nada, Šalek 89, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra srednjih
šol Boris Kidrič v Celju, izdano leta 1984 in
1985. gnq-215080
Kondič Nada, Šalek 89, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Miha Pintar Toledo
v Velenju, izdano leta 1983. gnr-215079
Koren Anita, Ljubljanska cesta 96, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
administrativne šole Maribor, izdano leta
1993. m-195
Koren Ladislav, Lendavska 37/b,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ
dvojezična šola v Lendavi, št. 7, izdano
leta 1968. gnq-215130
Kovačič Frančiška, Pleterje 36,
Cirkovce, indeks, izdala Višja šola za
socialne delavce v Ljubljani leto izdaje
1977. m-171
Krajnčič Janja, Ul. 5. prekomorske 3,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu OŠ
Olge Meglič, izdano leta 2000. m-177
Leutschacher Marjana, Meljska 60,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
gimnazije Miloša Zidanška Maribor, izdano
leta 1981. m-184
Ličen Denise, Sela na Krasu 51a,
Kostanjevica na Krasu, spričevalo o
zaključnem izpitu SETŠ Nova Gorica,
izdano leta 1981, izdano na ime Ferfolja
Denise. gnv-215325

Marjetič Matjaž, Posavskega ulica 24,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste v Ljubljani. gns-215328
Meze Klemen, Pehačkova 13, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje šole tehničnih strok
Šiška, izdano leta 1994. gnk-215411
Miklavčič Mirela, Klunova ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika gimnazije
Velenje, izdano leta 1969. gns-215353
Mlakar Pavle, Sv. Urbana 23, Gorenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Srendje kovinarske šole Škofja Loka,
voznik motornih vozil, izdano leta 1973.
gnk-214986
Morato Zoran, Dekani 219, Dekani,
spričevalo o zaključnem izpitu št.
1157 SKPŠ Koper, izdano leta 1989.
gnf-215316
Munda Martina, Limbuška cesta 52,
Limbuš, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru – šivilja, izdano
leta 1999. m-188
Nemec Suzana, Selo 90, Prosenjakovci
– Partosfalva, spričevalo o končani OŠ
Puconci, izdano leta 1986. gni-215113
Pavalec Aleš, Ob železnici 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1995. m-185
Perić Vajda Maja, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, maturitetno spričevalo gimnazije
Moste v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnt-215402
Peterlin Martin, Poljane 157a, Poljane
nad Škofjo Loko, spričevalo o zaključnem
izpitu ŠS Škofja Loka, izdano leta 1997.
gnl-215110
Peternel Matej, Sestranska vas 15,
Gorenja vas, obvestilo o opravljeni
maturi gimnazije Škofja Loka, leta 1997.
gnr-215404
Petrovčič Jasna, Sestranska vas 17,
Gorenja vas, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gni-215013
Pirc Rok, Dogoška cesta 128, Maribor,
obvestilo o opravljeni maturi in spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 2003 in 2004. m-175
Pisnik Andreja, Borisova ulica 1, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 19991. gnh-215014
Pišek Leon, Cirkovce 68/b, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro računalniške šole Maribor, izdano
leta 1991. m-160
Plajnšek Drago, Zakl 17, Podlehnik,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
elektro, računalniške usmeritve v Mariboru.
m-180
Pobežin Marija, Sv. Florjan 10,
Rogaška Slatina, indeks, izdala Srednja
šola Boris Kidrič v Celju – tekstilna smer.
gns-215378
Radić Suzana, Kovaška cesta 8, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske
univerze Celje, ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 2000. gnl-215010
Rojšek Andreja, Polzela 210, Polzela,
indeks, št. 81470691, izdala EPF v
Mariboru. m-193
Rola Henrik, Ruperče 27, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu Obrtne šole
v Mariboru, izdano leta 1960. m-173
Saiti Aneta, Petrovičeva 19/a, Maribor,
spričevalo 4. razreda OŠ Martin Konšak
Maribor, izdano leta 1997. m-186
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Sansoni Romana, Mucharjeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar Ljubljana. gnh-215139
Sotelšek Saša Aleksander, Kocjanova
4, Kranj, diplomo Srednje trgovske šole
Kranj, izdana leta 1989. gny-215322
Škorjanc Alenka, Počehovska 5,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika
Pedagoške šole Maribor – smer razredni
pouk, izdano leta 1980 in 1981. m-168
Škulj Jože, Kaplanovo 5, Velike Lašče,
diplomo Srednje šole tehniških usmeritev
in družboslovja Kočevje, izdan aleta 1987.
gnn-215408
Štefančič Tomaž, Kozlovičeva ulica 5,
Koper – Capodistria, indeks, št. 81540651,
izdala Ekonomska poslovna fakulteta
Maribor. gne-215096
Tičar Anica, Hude Ravne 1, Dole pri
Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole v Sevnice – konfekcionar,
izdano leta 1979, izdano na ime Kozinc
Anica. gnu-215326
Tubin Nataša, Čirče 16, Kranj, spričevalo
od 1 do 3. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gnu-215126
Ules Nina, Hajdoše 53, Hajdina,
spričevalo 3., 4. letnika, spričevalo poklicne
mature in obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje zdravstvene šole Maribor. m-192
Verčko Blanka, Lenardonova 1, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor. m-194
Vrtačnik Jurij, Podgorje ob Savinji 18,
Zabukovje, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠ Borisa Kidriča Ljubljana, izdano leta
1993. gnm-215309
Zidarič Jerneja, Sakušak 79, Juršinci,
spričevalo poklicne mature Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 2002. m-183
Žižek Branko, Hotiza 36, Lendava –
Lendva, diplomo Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano 1968. gnr-215104
Žnidarič Lidija, Orešje 86, Bizeljsko,
indeks, št. 20004051, Gospodarska in
tehniška logistika. gnt-215102

Ostale listine preklicujejo
Andrejka Evgen s.p., Šlandrova 5,
Radomlje, izvod nacionalne licence za
vozilo Peugeot Boxer 2.8, z reg. oznako
LJ 47-25M, izdan pri OZS. gnt-215352
Antolin Marija, Gregorčičeva 5, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 30840.
m-176
Barlič Borut, Krajno Brdo 4, Lukovica,
študentsko izkaznico, št. 29011258, izdala
EPF v Mariboru. m-187
Belić Nenad, Gradišče 14/a, Vrhnika,
delovno knjižico. gnj-215412
Borkovič Dijana, Muzčeva 12, Izola –
Isola, izkaza OŠ Mirana Jarca. gnm-215334
Bubnjar Dragutin, Cesta v Hotinje
18, Miklavž na Dravskem polju, delovno
knjižico, reg. št. 16539. m-178
Budački Katja, Titova 90, Senovo,
študentsko
izkaznico,
št.
29006336,
Naravoslovnotehniška fakulteta. gnj-215237

Št.

Butkovec Ksenija, Kešetovo 13/a,
Trbovlje, polico dodatnega prostovoljnega
pokojninskega
zavarovanja,
št.
100017503, izdala Pokojninska družba.
gnh-215414
CONTRASTd.o.o., Nad izviri 8, Miklavž
na Dravskem polju, potrdilo o priglasitvi
prevozov za lastne potrebe, št. G 2000964.
gno-215107
Čevriz Janja, Pot na Fužine 9, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnr-215354
Demšar Luka, Ribno,Savska 57, Bled,
študentsko izkaznico, št. 50050002,
izdala Teološka fakulteta v Ljubljani.
gng-215415
Divjak Nina, Kardeljeva cesta 72,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 01004421,
Pedagoška fakulteta. gno-215232
Ferlič Aleš s.p., Tevče 32/b, Laško,
licenco skupnosti za vozilo z reg. št. CE
51 10A, izdana 8.12.03 z veljavnostjo do
25. 3. 2005. gng-215265
Ferlič Aleš s.p., Tevče 32/b, Laško,
izvod nacionalne licence za vozilo z reg. št.
CE 51 10A z veljavnostjo do 25. 3. 2005.
gnf-215266
Ferlič Aleš s.p., Tevče 32/b, Laško,
izvod nacionalne licence za vozilo z reg. št.
CE 95-54H z veljavnostjo do 25. 3. 2005.
gne-215267
Fras Bojan, Greenwiška 10/a, Maribor,
delovno knjižico, št. 10100. m-167
Gajić Sejan s.p., Nove Fužine 43,
Ljubljana, izvod licence, 010447 za
vozilo KIA CLARUS, reg. št. LJ F3-56T.
gnp-215406
Glavač Urban, Dobeno 53, Mengeš,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole
Domžale, program trgovec, izdano leta
2000. gnh-215093
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, cemt dovolilnico,
št. 0074. gnn-215108
Haddad Nuša, Robindvor 33, Dravograd,
dijaško izkaznico, št. 0005826070.
gnm-215109
Kacijan Benjamin, Gočova 39, Sv.trojica
v Slov.goricah, delovno knjižico, št. 17383.
m-172
Kraner Anton, Zg. Velka 118, Zgornja
Velka, delovno knjižico. m-170
Krstič Klemen, Štihova ulica 21,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-215073
Mand Mateja, Krožna pot 20, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za pedagoške delavce, izdalo Ministrstvo
za šolstvo 15. 5. 2002. gne-215117
Marušič Slavko s.p., Gorenjskega
odreda 16, Kranj, licenco, št. 9415 veljavno
od 11. 5. 2000 do 11. 6. 2005 in licenco za
tovorno vozilo z reg. številko LJ K1-15R,
izdana 11. 5. 2000. gnb-215270
Matoševič Alexander, Ižakovci 58,
Beltinci, delovno knjižico. gne-214992
Medelin Massimo, Villaggio del
Pescatore 46, 34013 Duino, potrdilo
za VHF-GMDSS pt. 26292-564/04.
gnx-215298
METRO BOEN d.o.o., Litijska cesta 16,
Ljubljana, izvod licenece, št. 1013318 za
vozilo z reg. št. LJ 64-48X, izdana na GZS.
gnm-215184
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Modic Ravnikar Tatjana, Šmarca,
Gmajna 2, Kamnik, delovno knjižico.
gnd-215393
Mrak Janez, Mrzelova 9, Ljubljana,
delovno knjižico, reg. št. 15743.
gnb-215149
Nedeljković Marko, Vojsko 15, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-215024
Omerović Enes, Zvezna ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-215269
Pahor Marjan, Kroška ulica 34/a, Murska
Sobota, 16 delnic CAVT, pod oznako 2217.
gno-215407
Pišek Leon, Cirkovce 68b, Cirkovce,
delovno knjižico. gnd-214993
Pražnikar Maja, Sv. Lovrenc 112,
Prebold,
študentsko
izkaznico,
št.
19420309, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnx-215373
Rajsar Barbara, Ulica heroja Marinclja
5, Kočevje, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani. gnm-215384
Ris Darja, Ulica 5. prekomorske 16, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 11090010543,
izdala Višja šola za gostinstvo in turizem
Maribor. m-165
Ropret Vilko, Dvorje 73, Cerklje
na
Gorenjskem,
delovno
knjižico.
gnx-215273
Sagadin Darko, Kidričeva 9/a, Maribor,
delovno knjižico, št. 9657. m-164
Sernek Marčec Jurij, Ptujska cesta 39,
Rače, delovno knjižico, reg. št. 17179.
m-159
SETRANS d.o.o., Pesnica 44/a,
Pesnica pri Mariboru, nacionalno licenco,
št. G1002939 za tovorno vozilo z reg. št.
MB 80-10F. gnk-215011
Sinček Branka, Parizanska ulica 10,
Ivančna Gorica, delovno knjižico, izdana
na ime Rogelj Branka. gnk-215036
Sopotnik Štefan, Polšina 11, Trojane,
certifikat za prevoz nevarnih snovi, št.
020129, izdan pri MNZ dne 17. 12. 2004.
gnw-215099
Stegne Anže, Visole 77, Slovenska
Bistrica,
študentsko
izkaznico,
št.
93593042, izdal FERI Maribor. m-162
Suhadolc Mojca, Ob potoku 31, Vrhnika,
zeleno karto, št. 1118058, veljavna do
19. 4. 2006. gnk-215361
Štemberger
Diana,
Prešernova
18, Ilirska Bistrica, delovno knjižico.
gnr-215304
TOSIN d.o.o., Letališka 33, Ljubljana,
potrdilo o priglasitvi prevozov, št. G
0100186/01195/2005
za
opravljanje
prevozov blaga za lastne potrebe.
gnq-215105
Urbanc Aljaž, Begunje na Gorenjskem
183, Begunje na Gorenjskem, študentsko
izkaznico, št. 19406759, Ekonomska
fakulteta. gns-215253
Zahić Samir, Cesta maršala Tita 85,
Jesenice, delovno knjižico. gnv-215125
Zakrajšek Gešper, Polakova ulica
13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21018619, izdala FDV. gng-214994
Žnidar
Milojka,
Slomškova
6,
Ajdovščina, delovne knjižice Žnidar Milojke
roj. Cotič. gnk-215336
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
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