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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-5294/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-91-26, faks 01/587-94-06, elektronska pošta: mzadel@onko-i.si; sjn@onko-i.si,
internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup linearnega pospeševalnika.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nakup enega linearnega pospeševalnika, ki
zajema:
– demontažo starega aparata Philips
Co-60,
– pripravo obsevalnega in komandnega
prostora (gradbeno obrtniška in inštalacijska
dela) ter vgradnjo dodatnih zaščit. Pri pripravi prostora se mora upoštevalti obstoječe
gabarite, ki se jih ne sme spreminjati,
– dobavo in montažo enega linearnega
pospeševalnika z eno fotonsko energijo
(kvaliteta žarkov 6 MV) in večlistnim kolimatorskim sistemom s 120 listi (60 parov)
in elektronskim sistemom za slikanje bolnika
(aSi EPID),
– dobavo in montažo ostale opreme (obsevalne mize, pozicijskih laserjev, računalniškega verifikacijskega sistema, dozimetrične
opreme in ostalih pripomočkov za fiksacijo
in nastavitev bolnika).
Vsa oprema mora biti vključena v interno
računalniško mrežo Oddelka za radioterapijo in mora biti z njo popolnoma kompatibilna.
II.5) Drugi podatki: predhodni razpis je bil
že enkrat objavljen v letu 2005, in sicer v Ur. l.
RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005, Ob-29933/05.

3. 3. 2006

IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV 010/05 SJNPR.
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: 21. 2. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 379/06
Ob-5967/06
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, kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/23-04-320,
faks +386/1/432-40-74, elektronska pošta:
javna.narocila@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,
kontaktna oseba: Uroš Jerina, inž. elektroenergetike, Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/23-04-432, faks
+386/1/23-14-723, elektronska pošta: janez.skok@elektro-ljubljana.si,
internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 08/06.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31171000.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost naročila je 260 mio SIT.
Javno naročilo obsega dobavo distribucijskih transformatorjev nazivne napetosti 21/0,42 kV, 21 (10,5)/0,42 kV in
moči 20, 35, 50, 100, 160, 250, 400, 630
in 1000 kVA (ponudnik mora ponuditi
transformatorje, ki vsebujejo okolju prijazen dielektrik, z lastnostmi kot npr.
»Midel«.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: april 2006.
II.5) Drugi podatki:
Šifra NUTS: E038.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 09/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije
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Gradnje
Št. 07/06
Ob-5295/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke: Janez
Peterman, tel. +386/3/426-57-00, e-pošta:
janez.peterman@energetika-ce.si,
faks
+386/3/426-56-82, internetni naslov naročnika: www.celje.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, SI-3000 Celje, Slovenija, v
roke: Janez Peterman, tel. +386/3/425-33-23,
e-pošta: janez.peterman@energetika-ce.si,
faks +386/3/425-33-60, internetni naslov:
www.energetika-ce.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni organ; javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – faza II – termična obdelava
komunalnih odpadkov – Toplarna Celje.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Celje,
Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis, vrste in obseg gradnje:
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. izdelavo projektne dokumentacije
(PGD, PZI),
2. pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izgradnjo razpisanih del:
– sežigalna naprava za sežiganje mehansko in biološko obdelanih komunalnih odpadkov (20.000 ton/leto) in blata
iz komunalne čistilne naprave (5.000
ton/leto), s pripadajočimi napravami za
hrambo in transport goriva in za čiščenje
dimnih plinov;
– naprave za izkoriščanje proizvedene
toplote (maksimalno 15 MW), parni kotel,
parni motorji, električni generatorji;
– gradbeni objekti in infrastruktura
(dovozna cesta, priključki na vodovod,
kanalizacijo, plinovod, vročevod, na elektro distribucijsko in telekomunikacijsko
omrežje),
4. izvedbo poskusnega obratovanja
in
5. pridobitev uporabnega dovoljenja.
Če so znani, ocenjeni stroški gradnje
brez DDV: 4.468,716.000 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.23.00-1, 45.25.12.00-3, dodatni predmet(-i): 74.23.20.00-4.
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II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: predvideni datum
zaključka gradnje: 31. 8. 2008.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila situacij je
60 dni po prejemu potrdila o plačilu pri
naročniku.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Projekt se sofinancira iz sredstev
EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/001.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
– davčna
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mf/slov/index.htm,
– okoljska
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mop/,
– zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2006.
Mestna občina Celje
Št. 116/06
Ob-5789/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Irena Lozič, tel. +386/1/369-58-64, e-pošta: irena.lozic@gov.si, faks +386/1/369-59-92.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kultura.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Urša Pavčič, tel. +386/1/241-90-90,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, faks
+386/1/241-90-92.
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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova in dogradnja SNG Opera in
balet Ljubljana.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
projekt Obnova in dogradnja SNG Opera
in balet Ljubljana obsega:
– vodenje gradnje (construction management),
– gradnjo novega prizidka,
– adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta in
– odrsko opremo.
Če so znani, ocenjeni stroški gradnje
brez DDV: 3.921,358.550 SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: naslov: Izvedba gradbenoobrtniških in inštalacijskih del.
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1) Kratek opis: izvedba podbetoniranja
odrskega stolpa, izvedba zaščite gradbene jame prizidka, izvedba vseh gradbenih,
obrtniških, elektroinštalacijskih in strojnoinštalacijskih del z zunanjo in komunalno
ureditvijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.23.00-9, 45.21.23.20-5.
3) Količina ali obseg: izvedba podbetoniranja odrskega stolpa, izvedba zaščite gradbene jame prizidka, izvedba vseh
gradbenih, obrtniških, elektroinštalacijskih in
strojnoinštalacijskih del z zunanjo in komunalno ureditvijo.
Če so znani, ocenjeni stroški gradnje
brez DDV: 2.730,764.901 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 20
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2: naslov: Izvedba tehnološke
opreme odra.
1) Kratek opis: celotna izvedba tehnološke opreme odra.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.23.00-9, 45.21.23.20-5.
3) Količina ali obseg: celotna izvedba
tehnološke opreme odra.
Če so znani, ocenjeni stroški gradnje
brez DDV: 1.190,593.649 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 20
mesecev od oddaje naročila.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.23.00-9, 45.21.23.20-5.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: 20 mesecev od
oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo izvajalcu plačal
znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o vmesnem plačilu, v 60 dneh po tem, ko naročnik
prejme obračun (situacijo) in dokazne dokumente in znesek, potrjen v Potrdilu o končnem plačilu, v 60 dneh po tem, ko naročnik
prejme to potrdilo.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 2. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob-5950/06
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: Karel Ličen, univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZPC, ZIL Inženiring
d.d., kontaktna oseba: Jože Jenko, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
041/729-636, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: joze.jenko@zilinzeniring.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: A2 Karavanke–Obrežje
Gradnja objektov MNZ za šolanje službenih psov v Gmajnicah na AC odseku
Šentvid–Koseze.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45210000-2, 45213150-9,
45216100-5, 45216111-5; glavni predmet,
glavni besednjak: A2 Karavanke–Obrežje
Gradnja objektov MNZ za šolanje službenih psov v Gmajnicah na AC odseku Šentvid–Koseze.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
720 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: marec 2006; gradnje: junij 2006.
II.7) Datum zaključka: februar 2007.
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: da; lastna sredstva DARS d.d. in MNZ.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-6405/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-21, e-pošta: gp. mju@gov.si, faks
01/478-18-78.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Danče
Pohar, tel. 01/478-18-02, e-pošta: dance.pohar@gov.si.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o davkih: Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-27-00, centrala, e-pošta: gp.dursgdu@gov.si, faks 01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o varstvu okolja:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478-74-00, centrala, e-pošta: gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih mest
in delovnih pogojih: RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-34-50,
centrala, e-pošta: gp.mddsz@gov.si, faks
01/478-34-56.
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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za gradnjo Policijske postaje
Gorišnica, šifra 430-23/2006, zap. št. JN.:
03/06.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Goriš
nica.
Šifra NUTS: 500.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja Policijske postaje Gorišnica z
vsemi pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli, z zunanjo
ureditvijo in komunalnim energetskim
napajanjem ter z izdelavo vse z zakonom
predpisane tehnične dokumentacije.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
350,000.000 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka postopka oddaje marca 2006.
Trajanje 10 mesecev od oddaje naročila.
Predvideni datum začetka gradnje maja
2006; zaključka gradnje februarja 2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: proračunska sredstva RS in
Schengen vir.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): Schengen vir.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
www.gov./durs/.
Okoljska zakonodaja: RS, Ministrstvo za
okolje in prostor, www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.30.00-2.
3) Količina ali obseg: 125 listov merila
1: 5000.
Sklop št. 3
Naslov: zajem podatkov za državno
topografsko karto 1:5000 (DTK 5),
območje 3
1) Kratek opis: zajem topografskih podatkov za potrebe prostorskega planiranja
na lokalni ravni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.30.00-2.
3) Količina ali obseg: 100 listov merila
1: 5000.
Sklop št. 4
Naslov: zajem podatkov za državno topografsko karto 1:5000 (DTK 5), ob
močje 4
1) Kratek opis: zajem topografskih podatkov za potrebe prostorskega planiranja
na lokalni ravni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.30.00-2.
3) Količina ali obseg: 100 listov merila
1: 5000.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.30.00-2.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
– davčna
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/durs/,
– okoljska
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mop/,
– zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 2. 2006.
Geodetska uprava RS

Ob-6410/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: PSK
Olmo d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Janez
Nučič, Ferrarska 10, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/630-12-22, faks 05/630-12-23, elektronska pošta: janez.nucic@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Komunalna infrastruktura v
zazidavi ZN Stanovanjska soseska Olmo.
II.2) Kraj izvedbe: Koper.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: komunalna infrastruktura v ZN Stanovanjska soseska Olmo: ceste, meteorna in fekalna
kanalizacija, vodovod, CATC, VN, NN, JR,
plinsko omrežje, telefonsko omrežje, regulacija potoka Olmo.

II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 400,000.000 in 450,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka
27. 2. 2006, začetka gradnje 1. 6. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 31. 12.
2006.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačila po situacijah na osnovi dejansko izvršenih del, rok plačila 60 dni.
II.9) Drugi podatki: izbrani ponudnik je
vezan na gradnjo stanovanjskih stolpičev in
sodelovanje z drugimi izvajalci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 2. 2006.
PSK Olmo d.o.o. Koper

Storitve
Ob-5888/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives
Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000 (DTK 5).
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: zajem topografskih podatkov za potrebe prostorskega
planiranja na lokalni ravni za območje
450 listov merila 1:5000.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: zajem podatkov za državno topografsko karto 1:5000 (DTK 5), ob
močje 1
1) Kratek opis: zajem topografskih podatkov za potrebe prostorskega planiranja
na lokalni ravni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.30.00-2.
3) Količina ali obseg 125 listov merila
1: 5000.
Sklop št. 2
Naslov: zajem podatkov za državno
topografsko karto 1:5000 (DTK 5), območje 2
1) Kratek opis: zajem topografskih podatkov za potrebe prostorskega planiranja
na lokalni ravni.
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Ob-5889/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives
Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izobraževanje za izvedbo razgrnitve
podatkov o stavbah in delih stavb.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 24.
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Glavna kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izvajalce razgrnitve bo potrebno za izvedbo razgrnitve
pripraviti. Vsebina izobraževanja bo določena z metodologijo razgrnitve.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
– davčna
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/durs/,
– okoljska
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mop/,
– zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 2. 2006.
Geodetska uprava RS
Ob-5890/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives
Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obdelava podatkov razgrnitve.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: podatke, pridobljene prek razgrnitve podatkov o stavbah in
delih stavb bo potrebno pred vpisom v
uradne evidence obdelati.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.00.00-1.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
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– davčna
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/durs/,
– okoljska
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mop/,
– zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 2. 2006.
Geodetska uprava RS
Ob-5891/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives
Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pomoč udeležencem razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb.
II 2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 11.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: udeleženci razgrnitve bodo pri svojem delu potrebovali
stalno – sprotno pomoč. V ta namen bo
potrebno organizirati help desk in zagotoviti njegovo izvajanje.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.62.00-6.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
– davčna
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/durs/,
– okoljska
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mop/,
– zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 2. 2006.
Geodetska uprava RS
Ob-5892/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives
Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni naslov naročnika: http://
www.gu.gov.si.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: predtisk obrazcev in ostalega materiala potrebnega za delo popisovalcev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: v skladu z metodologijo razgrnitve podatkov o stavbah
in delih stavb bo potrebo izvesti predtisk
obrazcev za razgrnitev in ostalega materiala potrebnega za delo popisovalcev
(sporočilo o obisku, nalepke za označitev
stanovanja, mape…).
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
– davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/durs/,
– okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/,
– zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 2. 2006.
Geodetska uprava RS
Ob-5893/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives
Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: razvoj sistema distribucije.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
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Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: nadgradnja sistema distribucije, vključevanje novih podatkov in razvoj storitev za dostop in
uporabo geodetskih podatkov.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.21.20.00-4.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih: ne.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
– davčna
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/durs/,
– okoljska
zakonodaja:
http://
www.sigov.si/mop/,
– zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 2. 2006.
Geodetska uprava RS
Ob-5903/06
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: Branko Medarevič,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-28-66, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: branko.medarevic@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/durs/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN 05/2006 VIDIS 2.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nadgradnje in vzdrževanje informacijskega
sistema iDIS.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 10. 3. 2006.
IV.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-16/2006-01111-00.
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: 22. 2. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Javni razpisi
Blago
Št. 430-120/2005/237

Ob-5740/06

Popravek
V javnem razpisu za dobavo električne
energije za potrebe državnih organov za leti

Št.

2006 in 2007, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006, Ob-1685/06, se
popravita naslednji točki, in sicer tako, da se
pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 3. 2006
ob 10. uri, na Tržaški 21, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 3531-23/2003

Ob-6416/06

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Dobava in montaža pohištvene in splošne
opreme, medicinske splošne opreme, vizualnih komunikacij ter specialne medicinske
opreme in aparatov za ORL in cervikofacialno kirurški oddelek in oddelek za očesne
bolezni Splošne bolnišnice Maribor«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
2. 12. 2005, Ob-33678/05 in popravljenim
s popravkom, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006, Ob-1943/06 ter
ponovno popravljenim s popravkom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 19-20 z
dne 24. 2. 2006, Ob-4933/06 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 28. 2. 2006, do 12.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum v
28. 2. 2006 in število dni v 91.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v 28. 2. 2006, ob 13. uri, velika sejna
dvorana, Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Ob-5916/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka (-e): Tecos – Razvojni center orodjarstva Slovenije, Kidričeva 25, Celje, SI-3000, Slovenija, v roke: Samo
Gazvoda, tel. +386/03/426-46-00, e-pošta:
samo.gazvoda@tecos.si,faks+386/03/426-46-11,
internetni naslov(-i): Internetni naslov naročnika: http://www.tecos.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(h) točki (-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče
dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h)
kontaktni(-h) točki (-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje
je potrebno poslati na naslov: enako kot
pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki (-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti: drugo: raziskovalna ustanova, drugo: strojništvo (orodjarstvo).
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava opreme za 3D-digitalizacijo
in oblikovanje polimernih gradiv.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago, nakup.
Glavni kraj dobave: Celje.
Šifra: NUTS SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
namen javnega naročila je naročilo, nakup

23 / 3. 3. 2006 /

Stran

1533

in instalacija opreme za 3D-digitalizacijo in oblikovanje kompleksnih, opcijsko
večkomponentnih polimernih gradiv, na
tako makro kot mikro skali. Javno naročilo zajema tudi osnovno izobraževanje treh
strokovnjakov za pravilno ter učinkovito rokovanje in upravljanje z opremo. Oprema
mora biti dostavljena in instalirana na sedežu TECOS-a.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.43.60.00, dopolnilni besednjak: optični
sistem za 3D-digitalizacijo; glavni predmet,
glavni besednjak, 29.56.40.00, dopolnilni
besednjak: sistem za oblikovanje polimernih
gradiv; glavni predmet, glavni besednjak:
29.56.40.00, dopolnilni besednjak: stroj za
mikro brizganje; glavni predmet, glavni besednjak: 29.56.40.00, dopolnilni besednjak:
dodatna brizgalna enota.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 001
Naslov: optični sistem za 3D-digitali
zacijo.
1) Kratek opis: visoko kakovosten sistem
za zajemanje površin 3D-objektov z dosegljivo natančnostjo pod 0,01 mm. Sistem
mora biti premičen za delo na terenu, biti
mora robusten in vsebovati mora povratno
zanko za delo v industrijskem okolju. Nadalje mora biti fleksibilen za digitalizacijo tako
malih (<10 mm) kot tudi velikih (>3000 mm)
objektov na istem sistemu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.43.60.00, dopolnilni besednjak: optični sistem za 3D-digitalizacijo.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 002
Naslov: sistem za oblikovanje polimernih
gradiv.
1) Kratek opis: napreden sistem za pripravo polimerov ter vgradnjo in uporabo
primernih orodij za oblikovanje polimernih
gradiv.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.56.40.00, dopolnilni besednjak: sistem za
oblikovanje polimernih gradiv.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 003
Naslov: stroj za mikro brizganje.
1) Kratek opis: stroj za oblikovanje mikro
izdelkov iz polimernih gradiv (<1mm).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.56.40.00, dopolnilni besednjak: stroj za mikro brizganje.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 004
Naslov: dodatna brizgalna enota.
1) Kratek opis: dodatna brizgalna enota
za vgradnjo na tako sistem za oblikovanje
polimernih gradiv kot tudi stroj za mikro brizganje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.56.40.00, dopolnilni besednjak: dodatna brizgalna enota.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
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:
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Opis blaga
Optični sistem za
3D-digitalizacijo
Sistem za oblikovanje
polimernih gradiv
Stroj za mikro
brizganje
Dodatna brizgalna
enota

Količina
1
1
1
1

Ocenjena vrednost brez DDV obseg: med
215.000 in 225.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje 70 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– 1% finančne ponudbe kot razpisno garancijo ob oddaji ponudb (do roka za oddajo),
– 10% finančne ponudbe kot izvedbeno
garancijo ob podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
a) 60% predplačilo po prejetju zahtevka
za predplačilo s strani izvajalca, dodatno je
potrebno predložiti še fotokopiji pogodbe in
plačila izvedbene garancije ter bančno garancijo (če je potrebna),
b) 30% ob inštalaciji opreme, na podlagi
fakture v treh izvodih,
c) preostanek 10% po dokončnem sprejetju, na podlagi fakture v treh izvodih in, kjer
je primerno, originala garancije.
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
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari, v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;)
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpisek iz registra podjetij, izdanega s
strani kompetentne pravne ustanove države, v kateri je ponudnik ustanovljen.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: donosnost kapitala v zadnjih treh letih.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– odstotek investicij v razvoj na ustreznem področju v zadnjih treh letih,
– število dobavljenih in nameščenih sistemov na slovenskem, EU in svetovnem
trgu za obdobje zadnjih petih let,
– odzivni čas servisa, vključujoč dobavo
ključnih rezervnih delov za ponujene sisteme,
– opis tehnične podpore, vključujoč protokol tehnične podpore (navesti postopke in
kontaktne osebe v primeru zahteve za podporo) s kratkim opisom lokalne podpore.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Druge prejšnje objave: 2006/s 39-041821
z dne 16. 2. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije 18. 3. 2006 ob 14. uri.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 2006 do 14.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2006 ob 12. uri, Celje, Kidričeva 25 (sedež
Tecos).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/
ali program(-e): krepitev izbranih tehnoloških centrov, proračunska linija Phare
2003/004/938.15.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704, Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks:+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, SI-1000 Slovenija, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si, tel. +386/01/478-46-00,
internetni naslov::http://www.mvzt.gov.si,
faks:+38601/478-47-19.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obevstila:
16. 2. 2006.
Tecos - Razvojni center orodjarstva
Slovenije

Ob-5918/06
I.1) Name, addresses and contract
point(s): Tecos – Slovenian tool and die development centre, Kidričeva ulica 25, Celje,
SI-3000, Slovenija, for the attention of: Samo
Gazvoda, tel. +386/03/426-46-00, e-mail:
samo.gazvoda@tecos.si,fax+386/03/426-46-11,
internet address(es): general address of the
contracting authority: http://www.tecos.si.
Further information can be obtained at: as in
abovementioned contact point(s).
Specifications and additional documents
(including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system)
can be obtained at: as in abovementioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must be
sent to: as in abovementioned contact point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities: other: research
institute, other: mechanical engineering.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.l.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: purchase of equipment for 3D digitising and shaping of polymer materials.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
supplies, purchase.
Main place of delivery: Celje, Kidričeva
ulica 25 (Tecos seat).
NUTS: code SI004.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s): object of the contract is to
order and purchase equipment for 3D digitising and shaping of complex, optionaly
multicomponent polymer materials on both
macro and micro scale as well as train Tecos’ personel for proper handling with it. The
equipment should be delivered and installed
on Tecos’ seat.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.43.60.00, supplementary vocabulary:
optical 3D digitising system, main object,
main vocabulary: 29.56.40.00, supplementary vocabulary: system for shaping polymer
materials, main object, main vocabulary:
29.56.40.00, supplementary vocabulary:
micro injection moulding machine, main
object, main vocabulary: 29.56.40.00, supplementary vocabulary: additional injection
moulding unit.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: yes.
Lot No 001
Title: optical 3 D digitising system.
1) Short description: a high end solution for scanning 3D physical objects with
achievable accuracy under 10 microns,
mobile setup for field work, robustness
and reverse loop for operation under workshop conditions, flexible setup for digitising
of both small (<10mm) and large objects
(>3000mm) on the same machine.
2) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.43.60.00, supplementary vocabulary: optical 3D digitising system.
3) Quantity or scope: 1 piece.
Lot no 002
Title: system for shaping polymer materials.
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1) Short description: advanced system
for conditioning of polymer material and system for instalation and use of appropriate
tools -moulds for shaping of polymers.
2) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
29.56.40.00, supplementary vocabulary: system for shaping polymer materials.
3) Quantity or scope: 1 piece.
LOT no 003
Title: micro injection moulding machine.
1) Short description: advanced system
for shaping of polymer materials on micro
scale (< 1 mm).
2) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
29.56.40.00, supplementary vocabulary: micro
injection moulding machine.
3) Quantity or scope: 1 piece.
Lot no 004
Title: additional injection moulding unit.
1) Short description: system for injection
moulding of x-K polymer products on conventional machines. It must be prepared for
installation on both large and micro machine
for shaping polymer materials.
2) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
29.56.40.00, supplementary vocabulary: additional injection moulding unit.
3) Quantity or scope: 1 piece.
If yes, tenders should be submitted for: one
or more lots.
II. 1.9) Variants will be accepted: no.
11.2.1) Total quantity or scope

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents: or descriptive document: time-limit for receipt
of request for documents or for accessing
documents 18. 3. 2006, time: 14.00
Payable documents: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 24. 3. 2006 time:
14:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests
to participate may be drawn up: english.
IV.3.7) Minimum time frame during which the
tenderer must maintain the tender: 90 days from
the date stated for receipt of tender.
IV.3.8) Conditions for opening tenders:
27. 3. 2006 time: 12:00, Celje, Kidričeva 25
(Tecos’ seat).
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes.
If yes, reference to project(s) and/or
programme(s): Consolidation of selected
technological centres, Phare budget line
2003/004/938.15
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: Offical name: National review commission for reviewing public procurement procedures Slovenska 54, pp
704, Ljubljana, 1001 Slovenija, e-mail:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internet address http://www.gov.si/dkom/ fax:
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals: precise information on deadline(s) for lodging appeals: The
deadline for submission of request for review is
10 days from notice of award of contract.
VI.4.2) Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained: Ministry of Higher Education, Science and Technology, Trg OF
13, Ljubljana, SI-1000, Slovenija, e-mail:
gp.mvzt@gov.si, tel. ++386/1/478-46-00, internet address: http://www.mvzt.gov.si, fax:
++386/1/478-47-19.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
16. 2. 2006.
Tecos – Slovenian tool and die
development centre

Lot no. Description of goods
1
2
3
4

Optical 3D digitising
system
System for shaping
polymer materials
Micro injection
moulding machine
Additional injection
unit

Quantity
1
1
1
1

If applicable, range: between value excluding VAT (give figures only): range: between
215.000 and 225.000 Currency: EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: 70 days (from the award of the
contract).
III.l.1) Deposits and guarantees required:
– 1% of financial offer as tender guarantee at submition of tenders (until deadline
for submission),
– 10% of financial offer as performance
guarantee at signing of the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them:
a) pre-financing of 60%, after a payment
request from the Contractor, additionally a
photocopy of the contract and of the performance guarantee, and the pre-financing
guarantee (if applicable),
b) 30% at instalment, on the basis of the
invoice(s) in triplicate,
c) 10% balance, after final acceptance,
on the basis of the invoice(s) in triplicate
and, where appropriate, the original of the
guarantee.
III. 1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.

III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating to
enrolment on professional or trade registers
Any supplier may be disqualified who:
a) is bankrupt or being wound up, are
having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
b) has been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata;
c) has been guilty of grave professional
misconduct proven by any means which the
Contracting Authority can justify;
d) has not fulfilled obligations relating to
the payment of social security contributions or
the payment of taxes in accordance with the
legal provisions of the country in which they
are established or with those of the country of
the Contracting Authority or those of the country where the contract is to be performed;
e) has been the subject of a judgment
which has the force of res judicata for fraud,
corruption, involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental
to the Communities’ financial interests;
f) following another procurement procedure or grant award procedure financed by
the Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Extract from the Register of companies
issued by a competent judicial or legal authority of the country in which it is established.
III.2.2) Economic and financial capacity
Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:
– net profit per share for past three
years.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:
– percent of investments into development on corresponding field for past three
years,
– number of systems installed per year
for past five years for Slovenian, EU and
world market for system (s) offered in the
tender,
– service response time, including delivery of key spare parts for system (s) offered,
– description of support plan, including
technical support protocol (stating procedures and contacts in case of support request) with short description of local support.
III.2.4) Reserved contracts: no.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: the most economically
advantageous tender in terms of:
– the criteria stated in the specifications, in
the invitation to tender or to negotiate or in the
descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning
the same contract: yes.
Other previous publications: 2006/s
39-041821 of 16. 2. 2006.
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Ob-5297/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič, dipl.
ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-38-202, faks 01/54-38-288,
elektronska pošta: peter.kavcic@ztm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 02/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tehničnih plinov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva
6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Okvirna vrednost celotnega naročila je
11,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, ki ni straješi
od 30 dni;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja, da je ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– izjava prijavitelja, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določne z zakonom;
– izjava prijavitelja, da proti njemu ni bil
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave
blaga;
– izjava prijavitelja o plačilnih pogojih iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 60-dnevni
plačilni rok;
– izjava, da prijavitelju v zadnjih petih
letih na katerikoli način ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– izjava prijavitelja o dobavnem roku iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 24 urni dobavni rok na lokacijo naročnika in dostavo;
– izjava o nezavajajočih podatkih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakonit zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 10. uri; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Št. 83/06
Ob-5466/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks ++386/1/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup koronarnih stentov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.45.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-

trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005/s 232-228838 z dne
16. 11. 2005; 752/05, Ob-33486/05 z dne
18. 11. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena:10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, glavna
stavba, Zaloška cesta 7, predavalnica 1,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-5746/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Marijan Gregorinčič, Puhova ulica
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-51-11,
faks 02/771-36-01, elektronska pošta: pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni naslov: www.komunala-ptuj.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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava rovokopača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos,
natančna specifikacija blaga je določena v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dostave blaga in
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni registraciji dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ponudnik ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti, če je ponudnik
registriran pri davčnem uradu in ni vpisan v
sodni register,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6. mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa – BON
1 in BON 2 ter potrdilo ponudnikove banke,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, ki so natančno določene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena: 70 točk,
– rok dobave: 10 točk,
– plačilni rok: 10 točk,
– reference: 10 točk.

3) Obseg ali količina: 1 kom ZD Kranj.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: vozilo osebno tipa B –
4x4, 1.2 bencinski.
3) Obseg ali količina: 1 kom ZD Jesenice
in 2 kom ZD Škofja Loka.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: vozilo osebno tip C.
3) Obseg ali količina: 1 kom ZD Kranj.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: vozilo osebno tip A – 4x4,
1.4 bencinski.
3) Obseg ali količina: 1 kom ZD Tržič.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: vozilo osebno tip E – bencinski.
3) Obseg ali količina: 1 kom ZD Bled.
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: 7 osebnih vozil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v navodilih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 3. 2006.
Cena: 2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je vračunan DDV, nakazilo 01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 12. uri; prostorih Uprave na Gosposvetski ulici 9, Kranj.
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: 23. 2. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-1B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 3. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun naročnika št.
02150-0010743422, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., pri čemer navedite namen
plačila: razpis rovokopač.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno na naslovu naročnika ali pošljete pisni zahtevek na naslov: Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250
Ptuj ali na faks 02/771-36-01, pri čemer je
potrebno priložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2006
ob 8.15; Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj; 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: 23. 2. 2006.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ob-5747/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica
9, Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-518, faks
04/20-26-718.
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: B_003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osebna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: vozilo osebno tip A – 4x4,
2.0 bencinski.

Stran

Ob-5769/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Starše, kontaktna oseba: Bojan
Grus, Starše 93, 2205 Starše, Slovenija,
tel. 02/686-48-00, faks 02/686-48-10, elektronska pošta: komunala@starse.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43020-1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za Osnovno šolo Starše po sklopih za:
– večnamensko telovadnico in garderobe,
– šolski del (razredi in pisarne) in
– šolsko kuhinjo.
Razpis obsega: izdelavo opreme, dobavo opreme, vnos in razporeditev opreme po
prostorih, montažo opreme ter priključitev
naprav na instalacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Starše,
Starše 5, 2205 Starše.
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: ponudnik mora ponuditi posamezen sklop v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dopustne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2,5 meseca od oddaje naročila; začetek 15. 5. 2006 in/ali konec 31. 7.
2006, z montažo opreme od 1. 7. 2006 od
31. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT;
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži ustrezno finančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe;
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži ustrezno finančno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 60 dni po izstavitvi računa za posamezni
prevzeti sklop na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pravni akt o skupnem nastopu, iz katerega
so razvidna njihova medsebojna razmerja in
kdo je podpisnik pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročili in
razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročili in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročili in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih
naročili in razpisno dokumentacijo.
Izločitveni kriterij za sklop večnamenska
telovadnica z garderobami: ponudnik mora
dokazati, da je v zadnjih treh letih dobavil in
opremil najmanj tri športne objekte (športnih
dvoran ali telovadnic), kjer je pogodbena
vrednost znašala najmanj 20 mio SIT z DDV
za posamezni objekt (upoštevane bodo le
reference s potrdilom investitorja – javni naročnik po 2.a členu ZJN-1 UPB-1).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: predhodne objave ni bilo.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – največ 90 točk,
2. garancija na izvedena dela in opremo
– največ 10 točk.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43020-1-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01315-0100009011, s sklicem 00 0920-2006,
elektronsko plačilo ali plačilo s prenosnim
nalogom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 13. uri; Občina Starše, Starše 93, 2205
Starše – sejna soba II. nad.
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: 23. 2. 2006.
Občina Starše
Ob-5794/06
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.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: 012/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup PC računalnikov za urejanje video posnetkov.
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: 30.23.10.00-7, dodatni predmeti:
33.19.51.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7.
2) Kratek opis: sklop A: osebni računalniki.
3) Obseg ali količina: 76 kosov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: sklop B: monitorji.
3) Obseg ali količina: 76 kosov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
PC računalnikov za urejanje video posnetkov:
– sklop A: osebni računalniki – 76 kosov,
– sklop C: monitorji – 76 kosov.
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 sklop A:
1,000.000 SIT; sklop B: 700.000 SIT; za
oba sklopa skupaj 1,700.000 SIT.
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 012/2006.
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 012/2006.
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 012/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 012/2006E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 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 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
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(RTV 012/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 16. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2006
ob 10. uri; velika sejna soba v V. nadstropju,
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-5796/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Kazimir Oberdank, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-40, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: kazimir.oberdank@energetikalj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP 12-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobitev licence za uporabo programske opreme Microsoft.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 62.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.24.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: seznam
v razpisni dokumentaciji
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za dobavo programske opreme
je 15 koledarskih dni od datuma obojestranskega podpisa pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– rok plačila,
– status Microsoft Gold Certified Partnerja,
– dobavni rok za opremo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PSP 12-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 700-12-06. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 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: 3. 4. 2006
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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Ob-5801/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: kot v prilogi A, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, tel. 07/391-61-00, elektronska
pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-35, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-25/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop I: farmacevtske snovi in ovojnina,
– sklop II: enteralna prehrana in prehrana dojenčkov,
– sklop III: laboratorijski material,
– sklop IV: transfuzijski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila:
– sklop I: farmacevtske snovi in ovojnina,
– sklop II: enteralna prehrana in prehrana dojenčkov,
– sklop III: laboratorijski material,
– sklop IV: transfuzijski material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od pravnomočnosti
obvestila o priznanju sposobnosti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
prijavitelj bo moral v drugi fazi omejenega postopka predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti
brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
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ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal
minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost prijaviteljev na osnovi
predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev prijav;
4. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
2. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. izjava, da zagotavlja 90 dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da ima za ponujeno blago, ki
sodi med medicinske pripomočke, izjavo o
skladnosti – CE certifikat v skladu s smernicami 93/42/EEC;
2. izjava, da vse ponujeno blago izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
3. natančen opis (v slovenskem jeziku)
ali prospektni material (v slovenskem ali angleškem jeziku) za vse ponujeno blago;
4. izjava, da bo predložil vzorce ponujenega blaga v roku 7 dni od prejema povabila
k predložitvi vzorcev, v primeru, da jih bo
naročnik zahteval;
5. izjava, da zagotavlja 6-dnevni dobavni rok;
6. izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja;
7. izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
8. izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV.
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.
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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: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/332-10-95. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-25/ 06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 5. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo za sukcesivne dobave predmetnega blaga oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) ter bo izbranim prijaviteljem priznal
status kandidata za obdobje 24 mesecev
od pravnomočnosti obvestila o priznanju
sposobnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-5899/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komerc. zadeve in javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 005/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup TV pretvornikov in oddajnikov (s
pripadajočo opremo) za oddajanje TV
programov.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.22.40.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 58 TV
pretvornikov na 35 pretvorniških točkah v
Sloveniji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 6. 2006, v višini 900.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
005/2006.
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 005/2006.
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
005/2006.
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 005/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. cena pogaranc. vzdrž.,
3. dostopnost do podsklopov.
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 3. 3. 2006 do 4. 4.
2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 005/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT
(z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 005/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2006
ob 9. 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: 24. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/06 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za endoskopsko kirurgijo in zdravstvenega kirurškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice, Lekarna bolnišnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: material za endoskopsko
kirurgijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: resorbitivni sintetični material, pleten, prevlečen z iglo ali podobno
Polyglacitin 910.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: PDS vrvice.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: PDS II.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: resorbitivni material brez
igle ali podobno Polyglacitin 910 ali Polisorb.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: strip za zapiranje kože.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: jeklena žica za šivanje
kit.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: prolen – polypropilen.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: naravni neresorbitivni pleten material z iglo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: neresorbitivni sintetični
material.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: neresorbitivni sintetični
material.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 12.

Ob-5900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komerc. zadeve in javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 006/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup FM oddajnikov in sprejemnikov (s
pripadajočo opremo) za oddajanje radijskih programov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.23.30.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 12 FM
oddajnikov in 4 Relejni FM MPX sprejemniki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
006/2006.
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 006/2006.
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
006/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslo-

vu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 006/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. cena pogaranc. vzdrž.,
3. višina in teža oddajnikov.
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 3. 3. 2006 do 3. 4.
2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 006/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT
(z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 006/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
do 9. ure, 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: 24. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-5906/06
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.
07/466-81-00, faks 07/466-81-10, elektronska pošta: tone.zorko@sb-brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna
oseba: Rok Škvarč, dipl. ekon., Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/466-81-13, faks 07/466-81-10, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Rok
Škvarč, dipl. ekon., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-13,
faks 07/466-81-10, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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2) Kratek opis: neresorbitivni sintetični
material.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: neresorbitivni sintetični
material z iglo.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: laneni sukanec.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: silikonski trak za zaščito
živca.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: vrečka za vranico – resorbitivni material polyplacitis.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: šivi za rototarno manšeto
(ramo).
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
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: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
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: najnižja cena za posamezni
sklop. Izbere se najugodnejši ponudnik za
posamezni sklop.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
– izjavo o plačilnih pogojih;
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– izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti;
– izjava ponudnika, da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični
specifikaciji (izjava dobavitelja pod materialno in odškodninsko odgovornostjo, da ponujena blago izpolnjuje karakteristike oziroma minimalne zahteve navedene v razpisni
dokumentaciji);
– izjava ponudnika, da bo na zahtevo
naročnika dostavil vzorce;
– izjava ponudnika, da zagotavlja 3
dnevni odzivni čas za dobavo blaga, ter
da ima zagotovljen strokovno usposobljen
kader, ustrezna skladišča in prevozna ter
druga tehnična sredstva, ki mu omogočajo
izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu;
– izjava ponudnika, da je poreklo izvora
blaga istovetno s certifikati o izdelku;
– izjava ponudnika, da je blago označeno s CE oznako;
– izjavo ponudnika, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež;
– izjavo ponudnika, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– izjavo ponudnika, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dostavo in razlaganje blaga, o zapadlosti rokov
uporabe artiklov in zagotavljanju kontrole
kakovosti;
– izjavo ponudnika, da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P ali drug
uraden dokument iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto 2004
oziroma 2005 (zadnji veljavni podatki) oziroma je razviden indeks gospodarnosti poslovanja v preteklem letu (2004 ali 2005).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o izpolnjevanju
zahtevanih karakteristik materiala za endoskopsko kirurgijo in zdravstvenega šivalnega materiala s predložitvijo katalogov, prospektov in certifikatov ter druge tehnične
dokumentacije v slovenskem jeziku, ki to
verodostojno dokazujejo. Če je dokumentacija v tujem jeziku, mora prevod zagotoviti
ponudnik na svoje stroške.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 116 z dne 29. 10. 2004, Ob-29317/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/06-3 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 4. 2006, cena:
3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730

pri UJP Krško, s pripisom za JN: material
za endoskopsko kirurgijo in zdravstvenega
šivalnega materiala.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnika in pooblaščeni predstavniki ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2006
ob 9.30; Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15,
stavba uprave, II. nadstropje, plansko-analitska služba, 8250 Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 0812-1/2006
Ob-5907/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Drska, kontaktna oseba: Ana
Jenič, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07 3935860, faks 07
3935876, elektronska pošta: info@o-drska.nm.edus.si, internetni naslov: www.odrska-nm.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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0812-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1- I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Drska.
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:
1. meso,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki,
9. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi,
10. zelenjava in sadje,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. razno prehrambeno blago,
13. dodatki jedem,
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14. čaji in dodatki za tople napitke.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
Kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava, ali če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpiske iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– da ponudnik sprejema razpisane pogoje za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejanju
pogojev.
– da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da ja poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima svoj sedež.
Potrdilo mora biti v originalu in ne starejše
od 30 dni od datuma določenega za oddajo
ponudbe.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Piran, kontaktna oseba:
Sanja Lazar, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/671-03-00, faks 05/671-03-62,
elektronska pošta: Sanja.Lazar@Piran.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Piran, vložišče Občine Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/671-03-00,
faks 05/671-03-62.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/JN-2006-4111-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža opreme kuhinje v Osnovni Šoli Lucija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Lucija pri Portorožu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 72 dni od oddaje naročila, začetek 8. 5. 2006 in/ali konec 21. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila 30 dan od potrditve računa
skladno z razpisnimi pogoji.
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.
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 Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1 in BON 2 –ne starejše
od 30 dni oziroma,
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev- ne
starejše od 3 mesecev,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčno listo potrjeno s strani investitorjev z navedbo vsaj treh oprem kuhinj
v zadnjih dveh letih v posamezni vrednosti
nad 20,000.000 SIT (brez DDV).
– seznam podizvajalcev.
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.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in spremembe in
dopolnitve 11/04 in 51/04 in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil, izdanih
na podlagi Zakon o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02 in
47/04);
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan;
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga;
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
– da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
– da ima zagotovljeno kontrolo kakovosti;
Dokazila: izjava o zagotavljanju kontrole
kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 3. 2006, cena:
6.000 SIT. DDV je že vključen.
Pogoji in način plačila: št. bančnega računa: 01285-6033131784-UJP Novo mesto.
Razpisna dokumentacija se pridobi vsak
delavnik med 8. in 14. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 27. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: isto kot naslov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Osnovna šola Drska
Ob-5914/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Piran, kontaktna oseba: Karmen Pines,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/671-03-61, faks 05/671-03-62, elektronska pošta: karmen.pines@piran.si.
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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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 4. 2006.
Cena: 30.000 SIT (vkjučen DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01290-0100005871, sklic 00 35004-713002
pred dvigom dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 6. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 10.15, Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (predsedniški salon).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Občina Piran
Ob-5919/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Brezovica, kontaktna oseba: Ana Novak Velkavrh, Šolska
ul. 15, 1351 Brezovica, Slovenija, tel.
01/365-30-02, faks 01/365-55-39, elektronska pošta: info@osbrezovica.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/OŠBLJ – 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup lahkega kurilnega olja za potrebe
Osnovne šole Brezovica in njene podružnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Brezovica,
pošta Notranje Gorice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
110.00.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 90.000
l/leto.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: sukcesivne dobave med 7. in 14.
uro.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Izbran dobavitelj bo
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moral ustrezno garancijo izročiti naročniku
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika, da sprejema
razpisne pogoje.
Da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež,
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da ima zagotovljeno kontrolo kakovosti
blaga, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: Izjava ponudnika.
Da zagotavlja zahtevane količine in dostavo blaga fco skladišče naročnika in skladišče njegovih podružnic in da nudi odzivni
čas dva delavna dneva.
Dokazilo: Izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 90 točk – najnižja cena,
2. 10 točk – stalen popust ob vsaki dobavi.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa UJP:01208-6030645082.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2006 do 10.
ure.
Čas: vsak delavnik.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 4. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2006
ob 10.15, v prostorih naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darja Čerič,
041/323-084.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Osnovna šola Brezovica
Ob-5953/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Janez
Marinko, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-20, faks
01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Laura Komparič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 606/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računskih trakov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.23.36.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
računskih trakov za termalne tiskalnike.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 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.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 606/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 4. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava živil, ki obsega naslednje sklope:
sklop 1: mleko in mlečni izdelki, sklop 2:
siri, sklop 3: prehrambeno blago in potrošni
material, sklop 4: sokovi, brezalkoholne in
alkoholne pijače, sklop 5: mleko in mlečni
izdelki – za CO Gotenica, sklop 6: brezalkoholne in alkoholne pijače, cigareti in druga
razna živila – za CO Gotenica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava živil, in sicer: mleko in mlečni izdelki. Podrobnejši opis blaga
je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 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.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
9,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: siri
1) Kratek opis: dobava živil, in sicer: siri.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 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.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: prehrambeno blago in potrošni
material
1) Kratek opis: dobava živil, in sicer: prehrambeno blago in potrošni material. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 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.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
58,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: sokovi, brezalkoholne in alkoholne pijače

Plačilo mora biti predhodno izvedeno na
transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št.
06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 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: 11. 4. 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: 27. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430-48/2006
Ob-5968/06
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:
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Veronika Bajrič, tel. ++386/1/472-40-54, epošta: jr@mnz.si, faks ++386/1/472-57-91.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri:
Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): 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:
Naslov in kontaktne točke, na katere je
treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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 živil, št.
430-48/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago; nakup.
Glavni kraj dobave: OP Ljubljana – Kotnikova, OP Tacen, CO Gotenica.

Stran

Stran

1546 /

Št.

23 / 3. 3. 2006

1) Kratek opis: dobava živil, in sicer: sokovi, brezalkoholne in alkoholne pijače. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 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.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
33,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: mleko in mlečni izdelki – za CO
Gotenica
1) Kratek opis: dobava živil, in sicer: mleko in mlečni izdelki – za CO Gotenico. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 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.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
5,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: brezalkoholne in alkoholne pijače, cigareti in druga razna živila
1) Kratek opis: dobava živil, in sicer: brezalkoholne in alkoholne pijače, cigareti in
druga razna živila. Podrobnejši opis blaga
je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg: 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.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
30,000.000 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.
II.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: 143,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
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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, potrdilo o nekaznovanju in obrtno dovoljenje
– če je potrebno.
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.2.4) 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: 430-48/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 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 17116-2401002-43004806, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora

biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 12. 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/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, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev 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:
27. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-49/2006
Ob-6064/06
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.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti

I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: 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 (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri:
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: 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:
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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 opreme
za nadzor državne meje in druge tehnične
opreme, št. 430-49/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago; nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93A IN
Vodovodna 95, 1000 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava opreme za nadzor državne meje
in druge tehnične opreme, (za sklop 1,
sklop 2, sklop 4, sklop 5, sklop 6, sklop 8,
sklop 15) izvedba usposabljanja za predmetno opremo, (za sklop 8) izvedba popravila
in nadgradnja opreme, (za sklop 15) izvedba
montaže opreme ter (za sklop 18) izvedba
inštalacije, validacije in zagona opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00 -5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: dobava detektorjev eksploziva
in narkotikov
1) Kratek opis: dobava detektorjev eksploziva in narkotikov. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 15 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
86,400.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: dobava detektorjev Co2

2) Kratek opis: dobava detektorjev Co2.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 25 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
6,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: dobava ročnih svetilk
3) Kratek opis: dobava ročnih svetilk. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 100 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
4,080.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: dobava endoskopov
4) Kratek opis: dobava endoskopov. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 20 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
38,400.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: dobava naprav za preverjanje
pristnosti dokumentov
5) Kratek opis: dobava naprav za preverjanje pristnosti dokumentov. Podrobnejši
opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 24 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
187,760.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: dobava vmesnikov za priklop
naprav VSC4C in VSC4CX na osebni računalnik
6) Kratek opis: dobava vmesnikov za priklop naprav VSC4C in VSC4CX na osebni
računalnik. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg:
21 kosov vmesnikov za priklop naprav
VSC4C na osebni računalnik;
29 kosov vmesnikov za priklop naprav
VSC4CX na osebni računalnik.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
5,440.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 7

Št.

23 / 3. 3. 2006 /

Stran

1547

Naslov: dobava ročnih lup z različnimi
viri svetlobe
7) Kratek opis: dobava ročnih lup z različnimi viri svetlobe. Podrobnejši opis blaga
je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 100 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
8,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: popravilo in nadgradnja termovizije
8) Kratek opis: popravilo in nadgradnja
termovizije. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
34,300.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: dobava naprav za nočno opazovanje
9) Kratek opis: dobava naprav za nočno
opazovanje. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 41 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
57,366.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje naročila.
Sklop št. 10
Naslov: dobava naprav za natančno interno pregledovanje vozil in tehničnih sklopov
10) Kratek opis: dobava naprav za natančno interno pregledovanje vozil in tehničnih sklopov. Podrobnejši opis blaga je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
6,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 11
Naslov: dobava video kamere
11) Kratek opis: dobava video kamere.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 6 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,916.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 12
Naslov: dobava naprav za nočno opazovanje (svetlobni ojačevalnik) za priklop na
fotoaparat Canon EOS
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12) Kratek opis: dobava naprav za nočno
opazovanje (svetlobni ojačevalnik) za priklop na fotoaparat Canon EOS. Podrobnejši
opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 13
Naslov: dobava GPS sprejemnika
13) Kratek opis: dobava GPS sprejemnika. Podrobnejši opis blaga je naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 23 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
4,791.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 14
Naslov: dobava sistema video kamere za
montažo v avtomobil
14) Kratek opis: dobava sistema video
kamere za montažo v avtomobil. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 15
Naslov: dobava video nadzornih sistemov za mejne prehode in snemalnih naprav
za zajem videoposnetkov
15) Kratek opis: dobava video-nadzornih
sistemov za mejne prehode in snemalnih
naprav za zajem videoposnetkov. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 14 kosov
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
72,960.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 5 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 16
Naslov: dobava setov naprav za interni
vizualni pregled vozil, tehničnih naprav in
prostorov
16) Kratek opis: dobava setov naprav za
interni vizualni pregled vozil, tehničnih naprav in prostorov. Podrobnejši opis blaga je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 12 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV::
7,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sklop št. 17
Naslov: dobava kovčkov za kriminalistično tehnične oglede
17) Kratek opis: dobava kovčkov za kriminalistično tehnične oglede. Podrobnejši
opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 70 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
14,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
Sklop št. 18
Naslov: dobava plinskega kromatografa 6890N z masnim spektrometrom Agilent
5975
18) Kratek opis: dobava plinskega kromatografa 6890N z masnim spektrometrom
Agilent 5975. Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
20,833.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: zahteva po točno določeni opremi temelji na
prvem odstavku 35. člena Zakona o javnih
naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04),
ki omogoča, da naročnik točno določeno
opremo nabavi v primeru, če bi bila le-ta nezdružljiva z že obstoječo opremo ali bi imela
nabava opreme za posledico nesorazmerne
stroške ali bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave.
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:
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.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 562,915.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
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 sku-

pni 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.
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo in
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: tehnična dokumentacija ponujene opreme in
program usposabljanja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III. 3. 2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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- 49/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 4. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da, 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43004906, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 180 dni (od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb).
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 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.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PSF 0525 Schengenski izvedbeni načrt; PSF 0524 Schengenski izvedbeni
načrt, P20032 Projekt PHARE 2003.
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.
Opomba: v točki II/3 trajanje naročila ali
rok za zaključek je podan skrajni rok. Podrobnejša določila rokov so za vsak sklop
podana v prilogi B.
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, tel. ++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:
27. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-6072/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gasilska zveza občine Radovljica, kontaktna oseba: Janez Koselj, Gorenjska
cesta 31, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-50-60, faks 04/530-50-61, elektronska pošta: gzor@siol.net, internetni naslov:
www.gzveza-radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet nabave je gasilsko vozilo s cisterno (GVC 16/25), s kabino 1+6, rezervoarjem za vodo (2500 l), ustrezno črpalko in ostalo gasilsko tehnično opremo.
Vozilo mora omogočati tudi vožnjo v tež-

jih voznih pogojih (blato, sneg) in po neutrjenem terenu. Vozilo se bo uporabljalo
za gašenje večjih požarov in oskrbo požarišča z vodo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gasilska zveza občine Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240
Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava in dobava gasilskega vozila GVC 16/25.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora biti registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
ne sme biti v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku; v zadnjih petih letih pred objavo naročila mu ne
sme biti izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje; biti mora finančno in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registrski list o vpisu v sodni register,
dokazilo pristojnega sodišča, izpisek iz evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo
pristojnega davčnega organa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P, BON-2
ali ustrezno potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Za samostojne podjetnike pa
davčna napoved za leto 2005, potrjena s
strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
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: 3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
07000-0000106014.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 3. 2006
ob 17. uri; učilnica PGD Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Gasilska zveza občine Radovljica

Št.
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Ob-6077/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja, kontaktna oseba: Staša Javornik, Trubarjeva cesta 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-14-00,
faks 01/244-14-47, elektronska pošta: stasa.javornik@ivz-rs.si, internetni naslov:
http://www.ivz.si/ivz/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: ivan.bohnec@praetor.si,
internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: ivan.bohnec@praetor.si,
internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-12/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev okvirnih sporazumov za dobavo zdravil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.40.00.00-8; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 24.45.14.00-4; 24.45.15.20-1;
24.45.11.00-1.
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:
Okvirni sporazum se bo sklenil za nasled
nja zdravila:
– zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij,
– imunoglobulini,
– bakterijska cepiva,
– virusna cepiva,
– kombinacije bakterijskih in virusnih cepiv,
– antimalariki.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino
storitev, saj je količina zanj v trenutku sklenitve okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik se z okvirnim sporazumom
zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal
zdravila, ki so predmet tega razpisa, pozval
kandidate, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum in bodo lahko ponudili primerna
zdravila po ceni, ki bodo tržno primerljive, za
oddajo ponudb na način, naveden v okvirnem sporazumu (pogodbi).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
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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 bil pravnomočno obsojen
za naslednja kazniva dejanja: sodelovanje
v hudodelskih družbah, podkupovanje, goljufije v zvezi s finančnimi interesi Evropske
skupnosti, pranja denarja;
4. pri naročanju zdravil bo naročnik upošteval določila veljavnega Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse v Republiki
Sloveniji. Naročnik bo za vsak posamezen
sklop sklenil okvirni sporazum s kandidati,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in bodo
ponujali zdravila, ki: A. ustrezajo zahtevam
in predpisom v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. so proizvedena v:državah čalnicah EU ali - državah članicah
EFTA, ki so z EU podpisala sporazum EPG
ali - v državah, ki so z EU sklenile sporazum
o medsebojnem priznavanju listin na področju zdravil (MRA).
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo, za izpolnjevanje pogoja št.
1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence,
– dokazilo za izpolnjevanja pogoja št. 3:
izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno
obsojen za nobeno od naštetih kaznivih dejanj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: dokazilo o izpolnjevanju pogoja št.
4: za rizična registrirana zdravila:- veljavno
odločbo – dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji izdano s strani Agencije RS za
zdravila in medicinske pripomočke oziroma
dovoljenje za promet v EU pridobljeno po
centraliziranem postopku (Uredba Sveta
(EGS) št. 2309/93) - protokol o izdelavi in
testiranju - proizvajalčev analizni certifikat
- certifikat o sprostitvi na EU trgu (EBR);
za rizična neregistrirana zdravila: - protokol o izdelavi in testiranju - proizvajalčev
analizni certifikat - certifikat o sprostitvi na
EU trgu (EBR); za registrirana zdravila: veljavno odločbo – dovoljenje za promet v
Republiki Sloveniji izdano s strani Agencije
RS za zdravila in medicinske pripomočke
oziroma dovoljenje za promet v EU pridobljeno po centraliziranem postopku (Uredba
Sveta (EGS) št. 2309/93) - proizvajalčev
analizni certifikat za neregistrirana zdravila:
- veljavno potrdilo pristojnega državnega organa (certifikat), ki dokazuje, da je zdravilo
v prometu v državi izdelovalca (FSC – free
sale ceretificate ali Certificate of a pharmaceutical product), - veljavno potrdilo, da je
zdravilo izdelano po načelih dobre proizvodne prakse (GMP certifikat), - proizvajlčev
analizni certifikat.
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: 900-037-12/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 3. 2006.
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Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletni
strani: www.praetor.si (rubrika javna naročila. Pridobiti pa jo je mogoče tudi na podlagi
pisnega zahtevka, ki se naslovi na Praetor
d.o.o. Trg OF 13A 1000 Ljubljana ali po
e-mailu: info@praetor.si.
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, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ne bo
javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Inštitut za varovanje zdravja
Št. 430-55/2006
Ob-6078/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub
ljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
opreme za nadzor prometa in druge tehnične opreme, št. 430-55/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava tehnične opreme in (za sklop 1, sklop 2,
sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 8) izvedba
usposabljanja za predmetno opremo. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave opreme, ki
je predmet javnega razpisa in (za sklop 1,
sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 8)
izvedbe usposabljanja je lokacija naročnika
Ministrstvo za notranje zadeve, policija, Vodovodna 93 A, Ljubljana.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava ročnih elektronskih indikatorjev alkohola v izdihanem zraku; predmet naročila je dobava opreme in
izvedba usposabljanja za predmetno opremo.
3) Obseg ali količina: ročni elektronski
indikatorji alkohola v izdihanem zraku – 15
kosov, ocenjena vrednost: 4,500.000 SIT
z DDV.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava merilnikov hitrosti,
ki delujejo na principu laserske svetlobe in
dodatnih naprav k sistemu; predmet naročila
je dobava opreme in izvedba usposabljanja
za predmetno opremo.
3) Obseg ali količina: merilniki hitrosti,
ki delujejo na principu laserske svetlobe in
dodatnih naprav k sistemu – 11 kosov, ocenjena vrednost: 14,826.000 SIT z DDV.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava digitalnih video
snemalnikov – DVR za nadgradnjo video
nadzornega sistema provida 2000; predmet
naročila je dobava opreme in izvedba usposabljanja za predmetno opremo.
3) Obseg ali količina: digitalni video snemalniki – DVR za nadgradnjo video nadzornega sistema provida 2000 – 4 kosi, ocenjena vrednost: 5,500.000 SIT z DDV.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava demo kovčka
DTCO 1381 in testnih kartic ter printerskega papirja za dtco 1381; predmet naročila je
dobava opreme in izvedba usposabljanja za
predmetno opremo.
3) Obseg ali količina: demo kovček
DTCO 1381 – 1 kos, testne kartice – 1 komplet, printerski papir za DTCO 1381 – 15
pripadajočih zavojev (kosov), ocenjena vrednost: 1,130.000 SIT Z DDV.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava prenosnih elektronskih tehtnic – naprav za ugotavljanje
preobremenjenosti vozil; predmet naročila
je dobava opreme in izvedba usposabljanja
za predmetno opremo.
3) Obseg ali količina: prenosne elektronske tehntnice – naprave za ugotavljanje preobremenjenosti vozil – 1 komplet, ocenjena
vrednost: 2,000.000 SIT Z DDV.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava fonometra – naprave za merjenje jakosti hrupa; predmet
naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: fonometer – naprava za merjenje jakosti hrupa – 1 kos, ocenjena vrednost: 700.000,SIT z DDV.
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Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava dinamometra
– naprave za merjenje pospeškov in pojemkov vozila; predmet naročila je dobava
opreme.
3) Obseg ali količina: dinamometer – naprava za merjenje pospeškov in pojemkov
vozila – 1 kos, ocenjena vrednost: 400.000
SIT z DDV.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava elektronskega
čitalca tahografskih vložkov – naprave za
ugotavljanje časa trajanja vožnje in naprave
za kontrolo ustreznega delovanja tahografov; predmet naročila je dobava opreme in
izvedba usposabljanja za predmetno opremo.
3) Obseg ali količina: elektronski čitalec
tahografskih vložkov – naprava za ugotavljanje časa trajanja vožnje in naprava za
kontrolo ustreznega delovanja tahografov
– 1 kos, ocenjena vrednost: 330.000 SIT
z DDV.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava merilca zavorne
tekočine – naprave za merjenje vrelišča zavorne tekočine v stopinjah; predmet naročila
je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: merilec zavorne
tekočine – naprava za merjenje vrelišča zavorne tekočine v stopinjah – 1 kos, ocenjena
vrednost: 330.000 SIT z DDV.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava mikrometra in kalibrov – naprave za kontrolo vlečnih naprav;
predmet naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: mikrometer in kalibri – naprava za kontrolo vlečnih naprav
– 1 kos, ocenjena vrednost: 500.000 SIT
z DDV.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
2) Kratek opis: dobava opreme za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu: regloskopa – naprave za
kontrolo nastavitve luči, merilne naprave za
merjenje emisije izpušnih plinov motorjev s
kompresijskim vžigom (dieselskih motorjev),
merilne naprave za merjenje emisije bencinskih motorjev; predmet naročila je dobava
opreme.
3) Obseg ali količina: regloskop – naprava za kontrolo nastavitve luči – 1 kos, ocenjena vrednost: 150.000 SIT z DDV, merilna naprava za merjenje emisije izpušnih
plinov motorjev s kompresijskim vžigom
(dieselskih motorjev) – 1 kos, ocenjena
vrednost: 100.000 SIT z DDV, merilna naprava za merjenje emisije bencinskih motorjev – 1 kos, ocenjena vrednost: 80.000
SIT z DDV.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.

– sklop 11: oprema za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu:
regloskop – naprava za kontrolo nastavitve
luči – 1 kos, merilna naprava za merjenje
emisije izpušnih plinov motorjev s kompresijskim vžigom (dieselskih motorjev) – 1 kos,
merilna naprava za merjenje emisije bencinskih motorjev – 1 kos,
– sklop 12: ostale naprave in pripomočki za nadzor prometa: kotomer – naprava
za merjenje zračnosti volana – 1 kos, teleskopsko merilo – pripomoček za ugotavljanje višine vozila – 5 kosov, tračno merilo
– pripomoček za ugotavljanje dolžine vozila
– 1 kos, ročno hidravlično dvigalo – pripomoček za pregled podvozja vozila – 1 kos,
manometer – naprava za merjenje tlaka v
pnevmatikah – 1 kos, primerjalne šablone
za tahografe – pripomoček za ugotavljanje
točnosti zapisa tahografa – 5 kosov, merilec profila pnevmatik – merilnik za merjenje
globine profila vseh vrst pnevmatik – 1 kos,
ogledala – pripomoček za pregled podvozja vozila – 1 komplet, ura štoparica – 1
kos, komplet orodja s kovčkom – 1 komplet,
montirno železo – 2 kosa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema računa, ki sledi uspešnemu prevzemu
opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična dokumentacija ponujene opreme in izjava ponudnika o zagotavljanju ustreznega števila kadrov, in sicer
usposobljenih strokovnih delavcev – serviserjev za področje vzdrževanja ponujene
opreme, (za sklop 2) odobritev tipa merila,
izdana s strani urada rs za meroslovje, (za
sklop 6) izjava ponudnika, da oprema ustreza zahtevam standardov IEC 61671-1 in
IEC 61672-2, razred 1, po karakteristiki A.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

2) Kratek opis: dobava ostalih naprav in
pripomočkov za nadzor prometa: kotomer
– naprava za merjenje zračnosti volana, teleskopsko merilo – pripomoček za ugotavljanje višine vozila, tračno merilo – pripomoček za ugotavljanje dolžine vozila, ročno
hidravlično dvigalo – pripomoček za pregled
podvozja vozila, manometer – naprava za
merjenje tlaka v pnevmatikah, primerjalne
šablone za tahografe – pripomoček za ugotavljanje točnosti zapisa tahografa, merilec
profila pnevmatik – merilnik za merjenje globine profila vseh vrst pnevmatik, ogledala
– pripomoček za pregled podvozja vozila,
ura štoparica, komplet orodja s kovčkom,
montirno železo; predmet naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: dobava ostalih naprav in pripomočkov za nadzor prometa:
kotomer – naprava za merjenje zračnosti
volana – 1 kos, ocenjena vrednost: 20.000
SIT z DDV, teleskopsko merilo – pripomoček
za ugotavljanje višine vozila – 5 kosov, ocenjena vrednost: 100.000 SIT z DDV, tračno
merilo – pripomoček za ugotavljanje dolžine
vozila – 1 kos, ocenjena vrednost: 10.000
SIT z DDV, ročno hidravlično dvigalo – pripomoček za pregled podvozja vozila – 1
kos, ocenjena vrednost: 50.000 SIT z DDV,
manometer – naprava za merjenje tlaka v
pnevmatikah – 1 kos, ocenjena vrednost:
10.000 SIT z DDV, primerjalne šablone za
tahografe – pripomoček za ugotavljanje točnosti zapisa tahografa – 5 kosov, ocenjena
vrednost: 50.000 SIT z DDV, merilec profila
pnevmatik – merilnik za merjenje globine
profila vseh vrst pnevmatik – 1 kos, ocenjena vrednost: 32.000 SIT z DDV, ogledala
– pripomoček za pregled podvozja vozila
– 1 komplet, ocenjena vrednost: 50.000 SIT
z DDV, ura štoparica – 1 kos, ocenjena vred
nost: 40.000 SIT z DDV, komplet orodja s
kovčkom – 1 komplet, ocenjena vrednost:
40.000 SIT z DDV, montirno železo – 2
kosa, ocenjena vrednost: 8.000 SIT z DDV.
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: ročni elektronski indikatorji alkohola v izdihanem zraku – 15 kosov,
– sklop 2: merilniki hitrosti, ki delujejo
na principu laserske svetlobe in dodatnih
naprav k sistemu – 11 kosov,
– sklop 3: digitalni video snemalniki –
DVR za nadgradnjo video nadzornega sistema provida 2000 – 4 kosi,
– sklop 4: demo kovček DTCO 1381 in
testne kartice ter printerski papir za DTCO
1381 – 1 komplet,
– sklop 5: prenosne elektronske tehtnice
– naprave za ugotavljanje preobremenjenosti vozil – 1 komplet,
– sklop 6: fonometer – naprava za merjenje jakosti hrupa – 1 kos,
– sklop 7: dinamometer – naprava za
merjenje pospeškov in pojemkov vozila – 1
kos,
– sklop 8: elektronski čitalec tahografskih vložkov – naprava za ugotavljanje časa
trajanja vožnje in naprava za kontrolo ustreznega delovanja tahografov – 1 kos,
– sklop 9: merilec zavorne tekočine – naprava za merjenje vrelišča zavorne tekočine
v stopinjah – 1 kos,
– sklop 10: mikrometer in kalibri – naprava za kontrolo vlečnih naprav – 1 kos,
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-55/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 4. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43005506,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 9. in 11.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (med
etaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije
Opomba pod točko II.3): najkasnejši rok
za dobavo opreme in (za sklop 1, sklop 2,
sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 8) izvedbo
usposabljanja je 45 dni od sklenitve pogodbe.
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije
Ob-6083/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim motorjem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago; nakup.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava koles z motorjem in koles s pomožnim motorjem s stranskimi torbami.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34420000, dodatni predmet: 34430000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: kolesa z motorjem
1) Kratek opis: dobava koles z motorjem
s stranskimi torbami.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34420000.
3) Količina ali obseg: 316 kom.
Sklop št. 2
Naslov: kolesa s pomožnim motorjem
1) Kratek opis: dobava koles s pomožnim
motorjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34430000.
3) Količina ali obseg: 36 kom.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– kolesa z motorjem: 316 kom,
– kolesa s pomožnim motorjem: 36
kom.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 85,768.120 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 5% pogodbene vrednosti)
in bančno garancijo za odpravo napak v

garancijski dobi (v višini 5% pogodbene
vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.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:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, kije predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka iz
razpisne dokumentacije,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo pooblaščenega revizorja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, iz katere je razvidna
servisna mreža pooblaščenih serviserjev,
– ponudnik mora biti pooblaščeni prodajalec za znamko dvokoles, ki jih ponuja
– garancija: najmanj 12 mesecev,
– izobraževanje: ponudnik bo organiziral izobraževanje skrbnikov voznih parkov
glede pravilne in gospodarne uporabe dvokoles,
– izjava o dobavi v roku,
– ponudnik mora predložiti dokumentacijo za dvokolo – izjava o zagotavljanju rezervnih delov -brezplačni prvi servis,
– nadomestno kolo z motorjem (8) –
samo za 1. sklop.
IIIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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spodaj navedena merila:
1. cena – 65,
2. servisna mreža v Republiki Sloveniji
– 10,
3. garancijska doba – 10,
4. poraba goriva – 5,
5. onesnaževanje okolja – 5,
6. dobavni rok – 5.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 10/B.
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: 23. 4. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da, 2.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 6. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2006 ob 9. uri; v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 2. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-5948/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, je zavrnil vseh devet ponudb, ki so
bile predložene v postopku oddaje javnega
naročila gradnje po odprtem postopku, št. direkcija gradnja-012/05-G (objava v Ur. l. RS,
št. 103 z dne 18. 11. 2005, Ob-31265/05).
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-6079/06
Popravek
V javnem razpisu za projekt Modernizacija SV in TK naprav na progi Pragersko–Ormož (Upgrading of signalling, safety and
telecommunication devices and systems on
the railway line Pragersko–Ormož), objav
ljenem v Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26094/05 in v Ur. l. RS, št. 99-101 z
dne 11. 11. 2005, Ob-30408/05, prav tako
pa tudi v Uradnemu listu Evropske unije št.
2005/S 188-185116 z dne 29. 9. 2005 ter št.
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2005/S 214-210762 z dne 8. 11. 2005, se
popravijo naslednje točke:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Tehnični pogoj šeste alineje se spremeni:
projektanti (samostojno podjetje ali podjetja v skupnem nastopu/konzorciju, ki
imajo v slovenski sodni register vpisano
dejavnost projektiranje) morajo imeti zaposlene najmanj 3 inženirje za projektiranje na področju elektrotehnike in telekomunikacij, ki morajo biti vpisani v imenik
pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije in morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta, poleg
tega pa imajo lahko zaposlenega enega
ali več konzultantov, za katere ni potrebno, da so vpisani v imenik pooblaščenih
inženirjev Inženirske zbornice Slovenije.
Odgovorni projektanti in konzultanti
morajo imeti posamezno ali skupaj izkušnje pri projektiranju vsaj 3 projektov,
podobne (po naravi in kompleksnosti)
razpisanim delom v zadnjih 15 letih. Med
projekte podobne narave in kompleksnosti se štejejo zaključeni projekti za signalnovarnostne in telekomunikacijske
naprave na železniških omrežjih v državah članicah Evropske skupnosti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ob-26094/05, Ur. l. RS,
št. 87 z dne 30. 9. 2005 in Ob-30408/05, Ur.
l. RS, št. 99-101 z dne 11. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2006 do 10.
ure po lokalnem času, Javna agencija za
železniški promet RS, Kopitarjeva 5, SI2000
Maribor.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2006
ob 11. uri po lokalnem času, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
SI2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-6080/06
Popravek
Please find attached the text for the
corrigendum of procurement of the project
Modernizacija SV in TK naprav na progi
Pragersko–Ormož (Upgrading of signalling,
safety and telecommunication devices and
systems on the railway line Pragersko–Ormož), which was published in Ur. l. RS, nr.
87 of 30. 9. 2005 under Ob-26095/05 and
in Ur. l. RS, nr. 99-101 of 11. 11. 2005 under Ob 30409/05 and also in Official Journal of the European Communities on 29. 9.
2005 under the number 2005/S 188-185116
and on 8. 11. 2005 under the number 2005/S
214-210762.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required.
6. paragraph of Technical capacity is
changed: tenderer`s Designers (either a
single company or Joint Venture/Consortium as a whole, which has “design and
planning” listed as an activity in the Slovenian Court Register) must have employed at least 3 engineers for designing in
the field of electrotechnics and telecommunications. They must be registered in
the Engineer Chamber of Slovenia and
they have to fulfil conditions for main designer, beside that could employee one
or more Consultants, but they do not
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necessary be registered in the Engineer
Chamber of Slovenia.
Tenderer`s Designers and Consultants has to have individual or as a group experience in designing for at least 3
projects similar (in nature and complexity) to tendered works over last 15 years.
Projects of similar nature and complexity
means: completed projects for SS and
TC devices in the railway network in the
member states of EU.
IV.1.3) Previous publication concerning
the same contract: 2005/S 188-185166, of
29. 9. 2005 and 2005/S 214-210762, of
8. 11. 2005.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 31. 3. 2006 till 10:00
hrs local time, Public agency for railway
transport in Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
IV.3.7.2) Date, time and place: 31. 3.
2006 at 11:00 hrs local time, Public sgency
for railway transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
24. 2. 2006.
Public agency for railway transport in
Republic of Slovenia
Ob-5296/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
mag. Janez Toplišek, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-60-337,
031/503-506, faks +386/1/47-60-300, elektronska pošta: janez.toplisek@ki.si, internetni naslov: www.ki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-gr-1-06 Podstrešje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova podstrešja in zasteklitev terase
nad veliko predavalnico, z gradbenimi in
obrtniškimi deli, strojno in elektro inštalacijami ter vsemi ostalimi deli po načelu
'funkcionalni ključ v roke'.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova podstrešja in zasteklitev terase nad
veliko predavalnico, z gradbenimi in obrtniškimi deli, strojno in elektro inštalacijami ter
vsemi ostalimi deli po načelu 'funkcionalni
ključ v roke'.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek v aprilu 2006 ali najkasneje 29. 4. 2006 in konec pred 15. 8.
2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo po
mesečnih situacijah, v 30 dneh po potrditvi
situacije s strani nadzora naročnika, in sicer
maksimalno do 70% pogodbenega zneska,
ostalih 30% pogodbenega zneska bo naročnik plačal po pridobitvi uporabnega dovoljenja, in sicer v 15 dneh od dneva izstavitve
računa, ki ga izvajalec izstavi po pridobitvi
uporabnega dovoljenja. Predplačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za razpisano dejavnost – izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS z izjavo, da od
izdaje dokumenta ni bilo sprememb;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za razpisano dejavnost, če ga glede
na veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti potrebuje – odločba, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem oziroma zaradi takega kaznivega dejanja ni bil obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje in potrdilo
sodišča;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
ali drugem postopku, katerega namen ali
posledica je prenehanje poslovanja; ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudnika ni uveden postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež – izjava;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – izjava;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane – izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo – letne bilance stanja za zadnje obračunsko leto
(če je ponudnik zavezan k reviziji bilanc,
morajo bilance biti revidirane);
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih mesecih blokiranega računa – potrdilo
banke, kjer ima ponudnik odprt TRR (če ima
ponudnik več računov, morajo biti potrdila
vseh bank, kjer so računi);
– ponudnik mora biti sposoben zagotoviti finančna sredstva za izvedbo predmeta
naročila do izvršitve plačil s strani naročnika
– izjava banka, da lahko ponudnik pri njej
najame kredit v višini 70% ponudbene vrednosti (razpisni obrazec);
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev v času oddaje
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ponudbe in vsaj v obdobju enega leta pred
pričetkom tega naročila – poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, ki potrjuje,
da je ponudnik poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji, ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti predpisana dela – izjava;
– ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci za izgradnjo objektov v vrednosti
nad 50 mio SIT v letih od 2002 do 2006;
kot objekt se šteje tisti objekt, ki obsega podobna gradbena in obrtniška dela, strojno
in elektro inštalacijska dela ter ostala dela
kot predmetno javno naročilo (medsebojna
razmerja gradbenih in obrtniških, strojno in
elektro inštalacijskih ter ostalih del ni bistvena za presojo reference) – potrdilo na
obrazcu;
– ponudnik mora za vodjo gradbišča predložiti najmanj 2 referenci o vodenju izgradnje objektov, ki obsega podobna gradbena
in obrtniška dela, strojno in elektro inštalacijska dela ter ostala dela kot predmetno javno
naročilo (medsebojna razmerja gradbenih in
obrtniških, strojno in elektro inštalacijskih ter
ostalih del ni bistvena za presojo reference),
v vrednosti nad 50 mio SIT v letih od 2002
do 2006 – potrdilo na obrazcu;
– ponudnik mora izkazati zanesljivost pri
poslovanju. Ponudniku ne sme biti izkazana
negativna referenca s področja predmeta
javnega naročila pri dosedanjem poslovanju
z naročnikom, ne glede na obseg posla. Negativno referenco predstavljajo dosedanje
slabe izkušnje (zamuda rokov, slaba kakovost, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, grajanje napak, povzročitev škode, ki ni
bila poravnana, vnovčitev garancij, vložitev
tožbe) naročnika s ponudnikom v letih od
2002 do 2006.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov in drugi predpisi in standardi ter
normativi, veljavni za predmet javnega naročila v EU in Sloveniji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-gr-1-06 Podstrešje.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije – v gotovini na blagajni Hajdrihova 19 ali z nakazilom na račun
01100-6030344533.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2006 do 9.
ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2006
ob 11. uri; Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-5477/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Ivan Žnidaršič, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
Slovenija, tel. 05/72-80-760, 041/623-273,
faks 05/72-80-780, elektronska pošta:
ivan.znidarsic@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, kontaktna
oseba: Zora Obreza, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-784,
faks 05/72-80-780, elektronska pošta:
zora.obreza@postojna.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-40 /2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija dela ceste v Staro vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija oziroma preplastitev ceste s križiščem
v skupni kvadraturi ca. 4.000 m2, sanacija
in ureditev pločnikov v dolžini ca. 450 m,
ureditev meteorne kanalizacije v dolžini ca.
400 m in ostala spremljajoča dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,5 mio
SIT, ki mora biti veljavna najmanj 60 dni od
odpiranja ponudb;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo
izbrani izvajalec predložil naročniku v 10
dneh po podpisu pogodbe o oddaji javnega
naročila;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
5% pogodbene vrednosti in jo bo izbrani izvajalec predložil naročniku ob primopredaji
objekta v višini 5% pogodbene vrednosti z
rokom veljavnosti, ki je za en dan daljši, kot
je garancijski rok, ki je določen v osnovni
pogodbi;
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– menično izjavo v primeru sodelovanja
s podizvajalci s priloženima dvema bianco
podpisanima menicama in fotokopijo kartona deponiranih podpisov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo situacije je 60 dni od dneva potrditve
situacije s strani nadzornega organa naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
3. da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen;
5. da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek;
6. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skladu s predpisi države ali lokalne
skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kandidat, ki ima sedež v tujini, da je poravnal v
RS tiste davke in prispevke, ki bi jih moral
poravnati;
7. da je finančno in poslovno sposoben
(da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!);
8. da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo tega naročila ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom v tej ponudbi;
9. da ponudnik izpolnjuje pogoj iz 28.
člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 2/04), da noben imetnik
poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih
pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen
pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega
subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni
funkcionar oziroma njegov družinski član, v
skladu z 2. členom ZPKor.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, ki ustreza dejanskemu stanju. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu;
2. kopija dovoljenja pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost) če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo (v skladu s 44.
členom ZJN-1-A), da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od 60 dni),

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Občina Postojna

da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
5. potrdilo pristojnega državnega organa
iz sodne ali druge evidence, da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek
oziroma drug soroden postopek;
9. izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo da izpolnjuje pogoj iz
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Ur. l. RS, št. 2/04).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega davčnega organa lokalne skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo
pristojnega organa v RS;
7. obrazec BON 1/P za gospodarske
družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika
za samostojne podjetnike in potrdilo banke,
da TRR ponudnika ni bil blokiran v preteklih
6 mesecih;
8. izjave podizvajalcev, da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo
tega naročila ves čas pravočasno in v celoti
poravnane vse svoje zapadle obveznosti do
podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom v
tej ponudbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec ključni kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila;
– izpolnjen obrazec s podatki o že sklenjenih pogodbah – nizke gradnje, iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet v letu
2006;
– izjavo o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti) in dostopu do ključnih surovin
in materialov in seznam razpoložljive tehnične opreme;
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla;
– navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov.
Navesti in priložiti najmanj 3 priporočila
naročnikov za izvedbo del v vrednosti, ki
je višja od 20 mio SIT brez DDV (za vsako
referenco posebej se upoštevajo izvedena
dela po eni sklenjeni pogodbi z morebitnimi
aneksi k tej pogodbi) v zadnjih 5 letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak delovni dan
po predhodni najavi po telefonu, ponudnik
pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne
stroške, ki znašajo 15.000 SIT (v ceno je
vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun
01294-0100016345, Občina Postojna s pripisom – sanacija dela ceste v Staro vas.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
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Ob-5478/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Marko Banovič, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-58-00, faks 03/426-58-02, elektronska pošta: maja.zlatar@celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje rednega letnega
in zimskega vzdrževanja in varstva cest v
Mestni občini Celje za obdobje naslednjih
treh let.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redno vzdrževanje in varstvo občinskih
cest (letno in zimsko), ki zajema: vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v
dobrem stanju, vzdrževalna dela za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem
občinskih cest in njihovega varovalnega
pasu, vzpostavitev prevoznosti cest ob
naravnih in drugih nesrečah ter druga
dela v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: ožje mestno območje.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: območje lokalnih cest;
sprejemljive so ločene ponudbe za vsak
sklop posebej.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: območje Mestne občine Celje in zajema: ožje mestno območje in območje lokalnih cest.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2006, konec 15. 3.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra pristojnega sodišča.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1,
– BON 2,
– bilance stanja in izkaze uspeha za zadnja 3 leta,
– drugi podatki iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– parkirni prostori za tovorna vozila,
– mehanizacija in oprema iz razpisne dokumentacije,
– kadri po razpisni dokumentaciji,
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– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije
(organizacijski, ostali splošni pogoji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2006
ob 10. uri; Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Prešernova 27, Celje (sejna
soba).
VI.4) Dodatne informacije: možnost podaljšanja izvajanja rednega letnega in zimskega vzdrževanja in varstva cest v Mestni
občini Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Mestna občina Celje
Št. 1061
Ob-5479/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska Cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-105,
faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100,
faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/25-19-100, faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja fekalne kanalizacije PK I/1-1-5.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja fekalne kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šenčur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
fekalne kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije. 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega
zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na TRR
Občine Šenčur št. 01317-0100006973 s pripisom razpisna dokumentacija PKI/1-1-5.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2006
ob 11. uri; Šenčur.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2006.
Občina Šenčur
Št. 1062
Ob-5480/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,

elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100,
faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100,
faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/25-19-100, faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija LC Olševek
– 2. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija LC Olševek – 2. faza v
dolžini ca. 270 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Olševek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– meteorna kanalizacija,
– fekalna kanalizacija,
– oprema cesta,
– gradbena dela,
– nepredvidena in ostala dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega
zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2008.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na TRR
Občine Šenčur št. 01317-0100006973 s pripisom razpisna dokumentacija Olševek.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2006
ob 12. uri; Šenčur.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2006.
Občina Šenčur

– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila vnovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. 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).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2006,
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko dvigne vsak delovnik od
8. do 13. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na transakcijski
račun, številka računa: 01312-0100010322,
sklic na 00 430-42-2006 z navedbo plačilo
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2006
ob 12. uri; sejna soba Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila je 65,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-5729/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Zvonko Kuhelnik, dipl. ek., Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/881-21-43, faks 02/881-21-18, elek
tronska pošta: zvonko.kuhelnik@slovenjgradec.si, internetni naslov: www.slovenjgradec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: ida.gracelj@slovenj-gradec.si,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18,
elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si,
internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Andreja Pažek, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-23, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: Info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
II.1) Opis: rekonstrukcija cest v Mestni
občini Slovenj Gradec.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-42/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija cest v Mestni občini Slovenj Gradec: Mostnar–Marošek, Sv. Urban–Ažnoh, Ržen–Krevh, Gradiški križ–
Rutnik, Vošner–Dobravska vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec.
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: rekonstrukcija cest v približni dolžini 2,5 km.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek začetek 18. 4. 2006 in/ali konec
15. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, iz
katere 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 dejavnostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katere 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 organ 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 priložiti tudi
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni dohodek ponudnika v
obdobju zadnjega leta najmanj 100,000.000
SIT (dokazilo: izjava o letnih prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih 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 pristojna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);

Stran

Ob-5767/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., kontaktna oseba: Teme Anica, Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/78-88-936, faks 01/78-88-913, elektronska pošta: Anica.teme@jkpg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda Ilova gora – II faza;
odsek do zaselkov Prilesje in Mala Ilova
gora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ilova gora; odsek Mala
Ilova Gora in Prilesje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela, material in montažna dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: maj–julij 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 5. 2006 in/ali konec
31. 7. 2006.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 3. 2006.
Cena: 18.576 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 10.30; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-5768/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel.
+386/5/66-46-100, faks +386/5/62-71-602,
elektronska pošta: info@koper.si, internetni
naslov: www.koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj, kontaktna
oseba: Drago Bratož, Verdijeva 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-242,
faks +386/5/62-71-021, elektronska pošta:
drago.bratoz@koper.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, v času uradnih ur, Ver-
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dijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel.
+386/5/66-46-100.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-G-6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asfaltiranje odseka od glavne ceste GI-10
Rižana-Dekani do ceste Bertoki-Bivje, od
km 0,000 do km 2,239 na kolesarski poti
Parenzana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Bertoki – Bivje Dekani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.62-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 52211.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani ponudnik bo izvedel v popisu navedena
dela, to je asfaltiranje odseka od glavne
ceste GI-10 Rižana-Dekani do ceste Bertoki-Bivje, od km 0,000 do km 2,239, na
kolesarski poti Parenzana, in sicer:
– po projektni dokumentaciji,
– po ponudbi izbranega ponudnika,
– po razpisnih pogojih ter
– v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke, dobrimi običaji solidnega
izvajalca.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del predvidoma v prvi
polovici aprila 2006, zaključek najkasneje
8. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 tolarjev z veljavnostjo do
23. 6. 2006,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo do 9. 5. 2006,
ki jo izbrani ponudnik predloži najkasneje v
desetih dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, in postane veljavna šele s predložitvijo garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti, ki jo izbrani ponudnik predloži po
dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji. Rok trajanja garancije je 9. 5. 2016.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun del se bo izvršil z začasnimi mesečnimi
situacijami, na podlagi dejansko izvršenih
del po gradbeni knjigi potrjeni s strani nadzornega organa.
Izbrani ponudnik mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev
nadzornemu organu in šele nato, potrjene,
dostaviti naročniku. Naročnik bo nesporni
del situacije izplačal 60. dan po prejemu
potrjene situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik izloči iz postopka ponudbo
ponudnika v primeru:

1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
4. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference),
5. če ponudnik nima referenc in ne izpolnjuje tehničnih pogojev,
6. če ponudnik ne predloži izpolnjenih,
podpisanih in žigosanih izjav.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in 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 ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma
izjava v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti reference:
– da je bil v zadnjih treh letih pozitivno
ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega naročila), ki so
po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim in vredna vsako najmanj 20,000.000
SIT ali pa za vsaj eno gradbeno delo vredno
najmanj 60,000.000 SIT.
Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj za
eno izvedbo (ostali dve sta lahko ocenjeni z
oceno »dobro«).
Ponudnik mora navesti referenčni objekt
in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno
referenco s strani investitorja-naročnika, ki
je izvedbo ocenil kot pozitivno. Če so bili
naročniki del po Zakonu o javnih naročilih,
mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila,
ki ga izda in podpiše pristojni organ; če
niso bili naročniki po Zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdi odgovorni predstavnik
naročnika. Kadar to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve
dela. V potrdilu morajo biti navedena tudi
kakovost izvedenih del in spoštovanje roka
izvedbe. Reference morajo biti predložene
na priloženem obrazcu. Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo
oceno pri naročnikih.
Ponudnik mora predložiti:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik transportov, cenik materiala FCO gradbišče, cenik mokrih mešanic FCO gradbišče;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 ter izjavo ponudnika o delovnih izkušnjah odgovorne osebe
in izjavo ponudnika, da bo zagotavljal stalno
prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;
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– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan financiranja, plan uporabe delovne sile in materiala.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-64/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 3. 2006 v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah
pa tudi od 14. do 17. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
Predstavniki ponudnikov se na javnem
odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne rabijo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2006
ob 14. uri; v sejni sobi Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Mestna občina Koper

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 9. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
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: 21. 2. 2006.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 430-30/2005
Ob-5773/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/
(povezave – »razpisi«).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-30/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova kuhinje v Vzgojno varstvenem
zavodu Maistrova.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: 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: celovita
prenova kuhinje v vrtcu Maistrova.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
15. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT;
– trasirana in akceptirana menica za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vred
nosti;
– trasirana in akceptirana menica za odpravo napak v garancijskem roku 5% od
obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z gradbeno pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve začasnih
situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom;
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo primerljivih objektov;
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 80%,
2. reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
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 na splet
nih straneh www.slovenj-gradec.si.
Cena: brezplačno.
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Ob-5793/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Branko Belca, univ.
dipl. inž. str., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-418, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven; oseba javnega prava.
II.1.1) 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. 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija Studenške brvi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: obstoječa lokacija na
Lentu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg del: je
razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 225 dni od oddaje naročila; konec
30. novembra 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
bodo izvršena v roku 60 dni po situacijah,
kot je podrobneje definirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis – sklic
0071309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2006
ob 9. uri; Slovenska 40, sejna soba št. 215.
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: 23. 2. 2006.
Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija
Ob-5802/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pivka, kontaktna oseba: Natalija
Vilhar Samsa, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102, elektronska pošta: natalija.vilhar@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01-G-NV/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje gozdnih cest na območju
Občine Pivka za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje gozdnih cest
Občine Pivka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: redna
in občasna vzdrževalna dela, zimska vzdrževalna dela ter dela na odvodnjavanju, na
objektih in cestni signalizaciji gozdnih cest v
zasebnih in državnih gozdovih na območju
Občine Pivka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek in obseg del je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Dela se izvaja po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest za leto 2006, po naročilu
ZGS-OE Postojna in OE Sežana. Zaključek
razpisanih rednih in občasnih vzdrževalnih
del je 30. 11., za dela na odvodnjavanju,
na objektih in cestni signalizaciji se mora
zaključiti do 15. 10., zimsko vzdrževanje se
opravlja do 31. 12. v tekočem letu.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,700.000 SIT ponudbene vrednosti
po priloženem obrazcu bančne garancije z
veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izjava se izda v
skladu z vzorcem garancije,
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo
bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe. Izjava se izda v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani zakonitega zastopnika naročnika v roku 60 dni od
dneva izstavitve situacije, v skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe celoten redni izpisek
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo).
Dokument je lahko star največ 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da odgovorna oseba ponudnika ni
vpisana v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali ni bila pravnomočno obsojena
za katerokoli dejanje. Dokument je lahko
star največ 30 dni,
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarski-pravni oddelek), da
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 poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi

države v kateri ima sedež. Dokument je
lahko star največ 30 dni,
– odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne obrtnike potrdilo ponudnikove banke oziroma AJPES-a, iz katerega je
razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
ni imel blokiranega TRR. Dokument je lahko
star največ 30 dni,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti zapadel do dneva dviga potrdila,
ki ga izda pristojni davčni urad. Dokument je
lahko star največ 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec zaposlenih, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila,
– izjava o razpoložljivi opremi (mehanoopremljenost) in seznam opreme.
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov; navesti in priložiti
vsaj eno priporočilo s strani naročnikov za
izvedbo del, ki se nanašajo na vzdrževanje
gozdnih cest v zadnjih dveh letih v višini
najmanj 17,000.000 SIT z DDV ali vsaj dve
priporočili s strani naročnikov za izvedbo
del, ki se nanašajo na vzdrževanje gozdnih
cest v zadnjih dveh letih v višini najmanj
5,000.000 SIT z DDV.
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.
Cena: 15.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
Občine Pivka št. 01291-0100016298.
Razpisno dokumentacijo ponudniki pridobijo na podlagi predložitve potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 12. uri, Občina Pivka – sejna soba, Kolodvorska 5, Pivka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Občina Pivka
Št. 430-58/2006
Ob-5806/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v
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sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije kontaktna oseba: Veronika Bajrič,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/472-40-54, faks ++386/1/472-57-91,
elektronska pošta (e-mail): jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo ureditve prostorov na Vodovodni 93A,
430-58/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba ureditve prostorov na Vodovodni 93A, ki obsega naslednja dela:
1. gradbeno obrtniška dela,
2. strojne inštalacije,
3. elektro inštalacije.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala na
lokaciji Vodovodna 93a, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 31,666.666,67
SIT brez DDV, oziroma 38,000.000 SIT z
DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer
v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika.
Račun je izstavljen po mesečnih situacijah
na osnovi pregledane in potrjene gradbene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupi

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točko III.2.1.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež
oziroma po pravu, po katerem je ponudnik
ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih
točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3) – »trajanje javnega naročila ali rok za zaključek«. Rok za
izvedbo del prične teči od datuma uvedbe izvajalca v posel. Podrobnejša določila
glede rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve
– Policije

na ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje (če je na podlagi OBRZUPB1 potrebno).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopije certifikatov za neprebojna
stekla, okenske okvirje in predalnik za pošto ter protivlomna stekla;
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki o kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
– terminski plan;
– izjava o predložitvi prospektne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-58/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43005806.
Za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 9. in 11.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo
prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2006 do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
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Ob-5902/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marko Cigale, Arkova 43, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/373-49-22, faks 05/373-49-34, elektronska pošta: rudnik.idrija@s5.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža izvažalne naprave v
jašku Borba – Idrija. Dela se bodo izvajala po rudarskem projektu Izvažalna
naprava – jašek Borba.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rudnik živega srebra
Idrija – Jašek Borba.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža nove izvažalne naprave v jašku
Borba. V sklopu montaže je predvidena tudi
ureditev jaška Borba med III. obzorjem (kota
+211,34 m) in površino (kota +336,78 m).
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Ponudniki lahko ponudijo celotno izvedbo
ali ločeno dobavo in montažo izvažalne naprave in ureditev jaška.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo za:
1. dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti in
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi
začasnih in končne situacije v roku 30 dni
od potrditve situacije s strani nadzornega
organa investitorja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa in imeti
za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja. Ponudnik za izvedbo ureditve jaška
mora biti registrirani za rudarsko dejavnost
pri pristojnem organu države, v kateri ima
sedež,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zardi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini,
mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane
tiste dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki Sloveniji,
– ponudnik za izvedbo ureditve jaška
mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje rudarskih del in usposobljen kader za izvajanje del v rudniških
jaških,
– ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu
s 33. členom Zakona o graditvi objektov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. tabela strukture cene,
2. tabela kadrov, ki bodo dela vodili in
3. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 3. 2006, cena:
15.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR št. 04752-0000325485, s pripisom izvažalna naprava.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se morajo izkazati.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 10.30, Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Bazoviška 2, Idrija (pisarna
direktorja).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Ivan Jurjavčič,
univ. dipl. inž. rud., tel. 05/374-39-20.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-5913/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000030.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija asfaltnih stez na cestninskih postajah Ljubljana-zahod, Vrhnika, Unec-B,
Postojna in Bazara.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na cestninskih postajah
Ljubljana-zahod, Vrhnika, Unec-B, Postojna
in Bazara.
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: sanacija asfaltnih stez na cestninskih postajah
Ljubljana-zahod, Vrhnika, Unec-B, Postojna
in Bazara. Podrobnejši opis del je razviden
iz razpisne dokumentacije v popisu del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izbrani ponudnik bo pričel z deli
najkasneje v treh dneh od uvedbe v delo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila; konec
31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,646.000 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:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
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:
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico zahtevati ustrezne dokumente v zvezi
s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (obnova, rekonstrukcija ali
novogradnja voziščne konstrukcije), v zad
njih petih letih.
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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: 2006/000030.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 2006.
Cena: 10.000 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 8.333,30 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: 5. 4. 2006 do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2006
ob 12. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednja dokazila:
6. Obrazec BON-1/P za leto 2004, ki ga
izda Agencija za javnopravne evidence in
storitve, ki ne sme biti starejši od 60 dni od
dneva odpiranja ponudbe. (Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi predložiti BON-1/P
in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1, pozornost pri naročanju bonitete
poslovanja);
7. BON 2, ne starejši od 60 dni od dneva odpiranja ponudb, iz katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni bil
blokiran;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
podrobneje v razpisni dokumentaciji;
9. ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma svojih
dobaviteljev;
10. ponudnik mora podati izjavo o prostih
kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega
naročila;
11. ponudnik mora imeti izpolnjene vse
zapadle obveznosti do naročnika;
12. ponudnik mora zagotoviti, da dokazujejo pogoje za udeležbo podrobneje opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, tudi morebitni podizvajalci.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponujena cena;
2. plačilni pogoji;
3. reference.
(Opomba: podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.)
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 99/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: dvig od dneva te
objave, pri kontaktni osebi Nadi Martinčič
– tajništvo JZ ZD Celje, tel. 03/543-45-20,
faks 03/543-45-01.
Zahtevek za izročitev razpisne dokumentacije (razpisna dokumentacija) skupaj
z davčno številko ter potrdilom o vplačilu
stroškov za pridobitev razpisne dokumentacije na TRR: 01211 – 6030279633 pošljete
na faks št. 03/543-45-01.
Cena: 20.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 5. 6. 2006 ali 60 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2006
ob 9. uri; JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, sejna soba – trakt
A, I. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
JZ Zdravstveni dom Celje

Ob-5945/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/543-45-20, faks 03/543-45-01, elektronska pošta: nada.martincic@zd-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JZ Zdravstveni dom Celje,
kontaktna oseba: Jože Blazinšek, univ. dipl.
ekon., Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/543-45-22, faks 03/543-45-01,
elektronska pošta: joze.blazinsek@zd-celje.si, podrobnejša navodila so podana v
razpisni dokumentaciji.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JZ Zdravstveni dom Celje,

kontaktna oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/543-45-20, faks 03/543-45-01, elektronska pošta: nada.martincic@zd-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Nada
Martinčič, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/543-45-20, faks 03/543-45-01,
elektronska pošta: nada.martincic@zd-celje.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-JNG/06-003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova (rekonstrukcija) ambulant in sanitarij otroškega dispanzerja v JZ ZD Celje; podrobnejši opis izvedbenih del podan
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje (po relacijah).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
obnova (rekonstrukcija) ambulant in sanitarij
otroškega dispanzerja v JZ ZD Celje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 2. 2006, konec 31. 8.
2006.
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 10% pogodbene vrednosti;
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% skupne
vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih naročilih
ZJN-1 – 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. da ponudnik ali ponudnikovi vodilni
delavci v zadnjih petih letih pred objavo naročila niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. dokazilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek;
4. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
(Opomba: podrobnejše zahteve glede
predložitve dokazil so podane v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:

Stran
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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: Karel Ličen,
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univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: JV ZIL inženiring d.d., kontaktna
oseba: Miloš Milavec, grad. teh., SCP d.d.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-40-40, faks 01/547-40-44, elektronska pošta: milos.milavec@scp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna oseba: Alenka Ovsenek, dipl. ekon.,
Kersnikova 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80, elektronska pošta: alenka.ovsenek@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inženiring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: gradnja ploščadi bencinskega
servisa Bertoki na AC odseku Bertoki–Dekani.
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: 000058/2006 Gradnja
ploščadi bencinskega servisa Bertoki na
AC odseku Bertoki–Dekani.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. cestnogradbena dela, oprema ceste:
– uvozni in izvozni krak bencinskega
servisa,
– deviacija lokalne ceste Bertoki – Bivje;
2. telekomunikacijske naprave, napeljave in oprema;
3. elektroenergetske naprave, napeljave
in oprema – NN priključek;
4. fekalna kanalizacija;
5. meteorna kanalizacija;
6. vodovodni priključek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bertoki.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
gradnja ploščadi bencinskega servisa Bertoki na AC odseku Bertoki–Dekani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece po prejemu obvestila
inženirja, da lahko prične z deli.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 7,500.000 SIT. Rok veljavnosti
garancije 142 dni od dneva za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v RS, DARS d.d.
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) Povprečni letni promet gradbenih del
v zadnjih treh letih oziroma v kolikor podjetje
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posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1(h) Navodil ponudnikom v višini 250 mio SIT za
vsa razpisana dela.
b) Uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za istovrstna dela, kot sledi:
c) – izgradnja AC ali HC v vrednosti ne
manjši od 250,000.000 SIT pri vsaj enem
javnem naročilu ali v vrednosti ne manjši od
125,000.000 SIT pri vsaj dveh javnih naročilih v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po
točki 5.1(i) Navodil ponudnikom.
d) Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1(j)
navodil ponudnikom;
e) Odgovorni vodja del mora biti oseba
z visoko ali višjo izobrazbo gradbene stroke
z opravljenim strokovnim izpitom, odločbo
IZS in 10-letnimi izkušnjami pri podobnih
projektih po naravi in sestavi in to najmanj 5
let kot odgovorni vodja del.
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo Izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe (18. člen).
f) Izjavo banke o možnosti najetja posojila kot navedeno v točki 5.1(m) navodil
ponudnikom v višini 250 mio SIT.
V primeru predložitve skupne ponudbe,
ki jo predloži skupina dveh ali več Izvajalcev
kot partnerjev, se zmogljivosti posameznih
partnerjev v skupini izvajalcev seštevajo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) Podatki o ponudniku in seznam po
oblaščenih predstavnikov ponudnika ter primerki njihovih verificiranih podpisov z navedbo, da pooblaščeni delujejo v imenu in
za račun ponudnika.
(b) Redni izpisek iz sodnega registra.
(c) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
(d) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot 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.
(e) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
(f) Potrdilo pristojnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države.
(g) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).

Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico zahtevati ustrezne dokumente v zvezi
s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Dokazilo o možnosti dostopa do finančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, v višini 250 mio SIT.
Pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika
in navedbo bank ponudnika, ki naročnika
pooblašča za pridobivanje podatkov o finančnem stanju ponudnika v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila v zadnjih petih letih, z zneski, letom dokončanja in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navajajo v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. V primeru,
da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno,
se navedena referenca pri ocenjevanju ne
bo upoštevala.
Seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo
del po pogodbi; ponudnik mora imeti v lasti
ali imeti zagotovljen dostop (preko najema,
zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug
način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti
mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje
na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem
stanju za njihovo uporabo. Oprema ne sme
biti starejša od 10 let. Ponudnik naj navede
glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in
naprave), ki je nujno potrebna za izvajanje
del za katera je predložil ponudbo.
Ponudnik naj tudi navede, ali so naprave
in oprema v lasti ponudnika oziroma bodo
na voljo na kak drug način.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prednajava.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 112-113 z
dne 16. 12. 2005, Ob-35188/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000058/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2006 do 9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 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: 6. 4. 2006
ob 10. uri; Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

originalno potrdilo pristojnega davčnega ali
drugega pristojnega organa države, kjer ima
ponudnik svoj sedež o poravnavi vseh davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev
oziroma potrdilo o tem, da ponudnik nima
evidentiranih zapadlih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti:
a) Ponudnik mora predložiti obrazec
BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma bank, ki ni starejše od
30 dni od dneva oddaje ponudb in iz katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun oziroma računi v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo dokazila ni(so) bil(i)
blokiran(i).
b) Ponudnik mora v skladu s 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov izkazati pravočasno
poravnanje svojih zapadlih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma revizorjevega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Reference ponudnika:
1. Pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj
treh gradbenih del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje (šola,
vrtec in podobno) podobna razpisanim in
vredna:
– vsako najmanj 100,000.000 SIT ali
– za vsako gradbeno delo vredno najmanj 200,000.000 SIT.
Ponudnik mora navesti referenčni objekt,
njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja-naročnika, ki je
izvedbo del ocenil kot pozitivno. Naročnik
si pridržuje pravico preverjati reference in
njihovo oceno.
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik transportov, cenik materiala FCO gradbišče, cenik mokrih mešanic FCO gradbišče;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 ter izjava ponudnika o delovnih izkušnjah odgovorne osebe
in izjavo ponudnika, da bo zagotavljal stalno
prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;
– terminski plan realizacije razpisanih del
ter plan uporabe delovne sile in materiala;
– podpisane in žigosane priložene izjave.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K4142-530/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT.

Št. 335/2006
Ob-6067/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Janja Lovrečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: janja.lovrecic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: K4142-530/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija in dozidava vrtca v Šalari.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šalara pri Kopru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela določena s projektno dokumentacijo
in popisom del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek aprila 2006 in/ali konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
5,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji; veljavnost bančne
garancije za resnost ponudbe je do 3. 8.
2006;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva

tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za dokončno
izvedbo del (uspešna primopredaja del), to
je 31. 10. 2006;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izvajalec jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja ni
opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročnik bo mesečne račune izplačal
60. dan po prejemu s strani nadzornega
organa potrjenega računa.
Naročnik bo do prehoda Slovenije v evro
območje mesečne obroke plačeval v slovenskih tolarjih, nato pa v evrih.
Opravljena dela bodo plačana na sledeči
način: v letu 2006 v višini 120,000.000 tolarjev, ostanek v letu 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da bo ponudba
izbrana, mora skupina ponudnikov predložiti
pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
– podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik izloči iz postopka ponudbo
ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – Kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
Kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – Kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – kot potrdilo mora ponudnik predložiti
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Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo in dozidavo vrtca v Šalari K4142-530/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 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 3. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-6414/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje
Oddelka za bolezni prebavil v Splošni bolnišnici Celje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje Oddelka za bolezni prebavil v Splošni bolnišnici Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje Oddelka za bolezni
prebavil v Splošni bolnišnici Celje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila;
začetek 10. 5. 2006 in/ali konec 10. 10.
2010.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, točke: 1 in 3
– ZJN-1-UPB 1.
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Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1-UPB 1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še nekatera dokazila o izpolnjevanju sposobnosti po 42. členu ZJN-1UPB 1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB 1:
– letno poročilo za zadnja 3 leta z revizorjevim poročilom, če je ponudnik zavezan
k revidiranju (lahko predloženo v kopiji) ter
izjava ponudnika, da je oziroma da ni zavezan k revidiranju;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred z izjavo banke,
da bo ponudniku v primeru, če bo izbran za
izvedbo javnega naročila, predvidoma brez
zadržkov, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla;
– izkaz sposobnosti ponudnika na podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št.
71/99, 78/99, 64/01).
a) izjava – zaveza ponudnika;
b) poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: a), d), e) – ZJN-1-UPB 1:
(1) Seznam strokovnih kadrov: /
(2) Reference ponudnika: pogoj je, da so
izkazane reference ponudnika o opravljenih
gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih
v zadnjih treh letih, katerih skupna vrednost
je najmanj v vrednosti ponujenih del in od
katerih je bilo najmanj eno izvedeno pod
pogoji, primerljivimi z zahtevami v razpisni
dokumentaciji (delujoč zdravstven objekt).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 4. 2006 do
12. ure.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 ali 41 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2006.
Ministrstvo za zdravje

Storitve
Št. 107/06

Ob-5469/06

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V javnem razpisu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem list RS, št. 93 z dne
21. 10. 2005, Ob-28490/05, za razvoj in
vzdrževanje aplikacije za sledenje gozdno
lesnih sortimentov, se spremenijo točke
IV.3.2), IV.3.3), IV.3.7.2) in VI.4) in se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2006.
Cena: 1.800 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za
javna plačila, sklic na številko 77-10-05/2.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 3. 2006 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006
ob 12. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana – sejna soba (soba št. 9).
VI.4) Dodatne informacije: pisna vprašanja, najkasneje do 10. 3. 2006 do 10. ure,
na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana, s pripisom: dodatne informacije – javni razpis SGLS št. 1-2-2/2005.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Št. 430-2/2006-0109-01

Ob-5920/06

Dopolnitev
Zaradi podaljšanja roka za predložitev
ponudb in spremembe datuma odpiranja ponudb dopolnjujemo javno naročilo za nadgradnje in vzdrževanja aplikacij za podporo
sistemu izmenjave DDV podatkov s članicami EU (sistem VIES) za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 17 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3841/06, JN 02/2006 VIES 2, v nasled
njih točkah:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 30. 3. 2006 ob 10.30; na sedežu
naročnika.
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-5467/06
Popravek
V javnem razpisu za organizacijo in izvedbo izrednih letalskih prevozov za potrebe Urada predsednika Republike, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2.
2006, Ob-2931/06, se spremenijo naslednje
točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, kraj in čas: 7. 3. 2006
ob 10.15.
Datum in ura roka za oddajo prijave in datumu odpiranja ponudb navedeni v obrazcih
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A-2 in A-3 razpisne dokumentacije, se spremenijo na zgoraj navedeni datum roka za
sprejemanje prijav in datum odpiranja ponudb.
Ponudniki lahko datum roka oddaje v obrazcu
A-2 ustrezno popravijo ali oddajo prijavo na
starem obrazcu. Starosti listin in drugi elementi v razpisu, vezani na datum, se presojajo po
prvotno objavljenem roku oddaje.
Urad predsednika Republike

primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2006
ob 9. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-6066/06
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, naročnik Občina Zreče
popravlja naslednjo točko:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 3. 2006
ob 13. uri, Občina Zreče, Cesta Roglo 13b,
Zreče, sejna soba.
Občina Zreče
Št. 430-381/2005/44
Ob-6409/06
Popravek
V javnem razpisu za izvajanje storitev
varovanja oseb in premoženja v objektih po
sklopih za potrebe državnih organov v Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
11 z dne 3. 2. 2006, Ob-2305/06, se popravi pogoj pod zaporedno številko 12, točke
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,
in sicer tako, da se pravilno glasi:
12. ponudnik mora za vsak sklop, za
katerega oddaja ponudbo, izkazati, da je
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
dobro izvedel najmanj eno istovrstno storitev – v posamični vrednosti posla najmanj
50,000.000 SIT z vključenim DDV letno. Kolikor se ponudnik javlja na en sklop, mora
tako izkazati najmanj eno istovrstno storitev
v zahtevanem obsegu, v kolikor pa se javlja
na oba sklopa, pa najmanj dve.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-5298/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 9-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
revidiranje letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o. in skupine Pošta Slovenije,
d.o.o.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je revidiranje letnega

poročila Pošte Slovenije, d.o.o., in skupine
Pošta Slovenije, d.o.o.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 4. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo (ponudnik mora
imeti v rednem delovnem razmerju najmanj
8 zaposlenih, od tega najmanj 2 pooblaščena revizorja in najmanj 3 revizorje,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference (v zadnjih dveh letih (2004
in 2005) vsaj 5 revidiranj letnih računovodskih izkazov oziroma letnih poročil velikih
gospodarskih služb, od tega najmanj tri velike gospodarske družbe ali javna podjetja,
ki so morale pri sestavljanju letnih poročil
upoštevati SRS 35; ter več kot 3 revidiranja
letnih konsolidiranih računovodskih izkazov
oziroma konsolidiranih letnih poročil srednjih
ali velikih družb),
– ponudnik mora ponudbi predložiti listino o nameri za sklenitev posla.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o revidiranju.
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 3. 4. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
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Su 040801/2006
Ob-5470/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Okrožno sodišče na
Ptuju, kontaktna oseba: Anica Korošec,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-08-22 ali 748-08-11, faks
02/748-08-10, elektronska pošta: anica.korosec@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1; vsak delovni
dan od 8. do 15. ure.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1; vsak delovni dan od
8. do 15. ure.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2006-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev fizičnega in tehničnega
varovanja poslovnih prostorov Okrožnega sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča na Ptuju in tehničnega varovanja
poslovnih prostorov Okrajnega sodišča
na Ptuju, Oddelek za prekrške.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: storitve se izvajajo na naslednjih objektih: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ul. 7, Ptuj; Okrajno sodišče na
Ptuju, Vodnikova ul. 2, Ptuj; Okrajno sodišče
na Ptuju, Oddelek za prekrške, Krempljeva
ul. 2, Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti. Ponudnik, ki bo
uspel na javnem naročilu bo moral predlo-
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žiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih vrednosti – v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa in njegove potrditve s strani
odgovorne osebe naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila in za katero
daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora imeti licenci za opravljanje varovanja;
7. ponudnik mora biti finančno ekonomsko sposoben;
8. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi
za izvajanje storitev.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo ustreznih
dokazil določenih v tem razpisu in v razpisni dokumentaciji izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1. točke III.2.1): izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2.
točke III.2.1): izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3. točke III.2.1): potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4. točke III.2.1): izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5. točke III.2.1): potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6. točke III.2.1): licenco za varovanje premoženja
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in licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom ali namesto slednje fotokopija pogodbe o najemu VNC pri subjektu, ki
s takšno licenco razpolaga.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7.
točke III.2.1): obrazec BON 1 in BON 2 ali
BON 1P, ki odraža ponudnikovo stanje v
mesecu pred oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe – iz obrazca mora biti razvidno stanje blokade poslovnih računov v
zadnjih šestih mesecih od izstavitve. Če je
ponudnik samostojni podjetnik namesto teh
obrazcev predloži potrdila o solventnosti
poslovnih bank, kjer ima samostojni podjetnik odprte poslovne račune, iz katerih je
razvidno stanje blokad poslovnih računov
v zadnjih 6 mesecih in napoved za odmero
davkov od dohodkov iz dejavnosti za leto
2004, potrjeno s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8. točke III.2.1): izjava ponudnika o zagotovitvi
odzivnega časa; izjava ponudnika, da so
izvajalci storitev strokovno usposobljeni oziroma osebe izpolnjujejo pogoje po Zakonu o
zasebnem varovanju in seznam treh izvedenih storitev za fizično in tehnično varovanje
objektov vključno s tremi originalno potrjenimi izjavami – potrdili referenc na obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki morajo potrjevati
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti v posamični
vrednosti najmanj 10,000.000 SIT brez DDV
letno.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zasebnem varovanju.
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:
1. cena,
2. reference,
3. prisotnost ISO standarda 9001.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2006
ob 12. uri; na sedežu Okrožnega sodišča na
Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj, soba 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
Ob-5495/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kontaktna oseba: Matej Gojčič,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-19-02, faks 01/306-19-03, elektronska pošta: lur@ljubljana.si, internetni
naslov: www:http://www.rralur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kontaktna
oseba: Matej Gojčič, Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-02,
faks 01/306-19-03, elektronska pošta: matej.gojcic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.rralur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kontaktna
oseba: Matej Gojčič, Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-02,
faks 01/306-19-03, elektronska pošta: matej.gojcic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.rralur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane
regije, kontaktna oseba: Matej Gojčič, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-19-02, faks 01/306-19-03, elektronska pošta: matej.gojcic@ljubljana.si, internetni naslov: www.rralur.si.
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: JN-S-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava preinvesticijske zasnove in feasibility study za projekt celostnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju
Ljubljanice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: občine oziroma njihovi
deli v območju porečja Ljubljanice: Bloke,
Borovnica, Cerknica, Grosuplje, Ig, Medvode, Ljubljana, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka, Postojna, Škofljica, Velike
Lašče, Vrhnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 74.14.21.20-3, dopolnilni besednjak: E093-1, dodatni predmeti, glavni
besednjak: 73.22.00.00-0, 73.20.00.00-4,
73.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena skupna vrednost (z DDV) je 20,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v štirih mesecih od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5%, ki jo
bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe,
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– če izbrani ponudnik v predpisanem
času ne podpiše ponudbe,
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
mora v ponudbi izrecno navesti, da pristaja
na naslednje plačilne pogoje, pri čemer lahko ponudi tudi za naročnika ugodnejše:
– 50% pogodbene vrednosti celotne ponudbe – v 45 dneh po prejemu računa od
oddaje faznega poročila,
– 50% pogodbene vrednosti celotne ponudbe – v 45 dneh po prejemu računa od
oddaje zaključnega poročila.
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: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o javnih
naročilih/ZJV-1 (Ur. l. RS, št. 39/00 (102/00
– popr.) 2/04, 2/04, 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra (priloga
št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika;
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
2. izjava ponudnika, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe in v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca nima blokiran žiro račun.
Dokazila: za pravne osebe: originalen
obrazec BON 1/P in izjava, da je v zadnjem
trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference so del meril za izbiro izvajalca;
– izvajalec mora predložiti dokazilo, da
bo pri izdelavi naloge sodeloval tudi strokovnjak s področja hidrologije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 60%,
2. reference podjetja – 40%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 4. 2006.

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):
– 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;

Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: 30 dni; 5. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 4. 2006
ob 12. uri; Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, soba 007.
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: 22. 2. 2006.
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
Št. 025-7/2006
Ob-5742/06
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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dodatna terenska dela pri gozdnogospodarskem načrtovanju.
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 54.473,
predvideno okvirno maksimalno število
oseb, potrebnih za izvedbo del, je 59.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: največja intenziteta del na ploskvah
je v mesecih od junija do septembra. Barvanje meja se izvaja v času brez snežne odeje
in temperaturami nad 5°C. Potrebe po digitalizaciji so skozi celo leto.
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:
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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
– 965. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 15. 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: 23. 2. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-5748/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru, kontaktna oseba: Izidora Vesenjak
Dinevski, Krekova ulica 2, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/23-55-433, 02/23-55-430,
faks 02/23-55-431, elektronska pošta: izidora.vesenjak@uni-mb.si, internetni naslov:
http://www.cimrs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: celovita podpora e-izobraževanju za
računalniško opismenjevanje v okviru
projekta ROMB – računalniško opismenjevanje brezposelnih oseb v Mariborski
regiji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe je v mestu Maribor: Krekova ulica 2 in Maistrova
ulica 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: ECDL certificiranje.
3) Obseg ali količina: certificiranje udeležencev po ECDL (izpiti, indeksi):
– 50 indeksov,
– 200 izpitov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 6. 2006.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: e-izobraževanje.
3) Obseg ali količina:
1. Namestitev sistema za upravljanje eizobraževanja – L(C)MS:
– namestitev L(C)MS tehnologije na računalniške strežnike,
– usposabljanje administratorjev za delo
s tehnologijo,
– sprememba osnovne grafične podobe.
2. Gostovanje sistema za upravljanje
e-izobraževanj:
– najem prostora na podatkovnem disku,
– širokopasovni dostop do interneta,
– zaščita pred nepooblaščenimi vdori,
– proti-virusna zaščita podatkov na strežniku,
– arhiviranje podatkov na strežniku,
– administracija podatkovnega in spletnega strežnika,
– vzdrževanje in nadgrajevanje strojne
ter programske opreme.
3. Vzdrževanje sistema za upravljanje eizobraževanj:
– takojšnja odprava morebitnih napak na
sistemu za upravljanje e-izobraževanj,
– izvedba
najnovejših
nadgradenj
L(C)MS tehnologije.
4. Uporaba elektronskih učnih vsebin
– 560 licenc:
– najem multimedijsko podprtih in animiranih e-učnih vsebin za vsak posamezen
sklop usposabljanja,
– modularno strukturirane e-učne vsebine, od samostojne učne enote, do poglavij
in učnih modulov, kar bo omogočalo enostavno prilagajanje e-učnih vsebin potrebam
posameznih udeležencev usposabljanj,
– zvočno podprte e-učne vsebine, kar
pomeni, da so vsa učna besedila tudi prebrana,
– e-učne vsebine morajo biti interaktivne,
kar pomeni, da uporabnika aktivno vključijo
v reševanje nalog.
5. Tehnična podpora:
– tehnična podpora prek telefona, spletnega obrazca in elektronske pošte,
– tehnična podpora učencem,
– tehnična podpora mentorjem,
– priprava multimedijsko podprtih in animiranih e-učnih vsebin za vsak posamezen
sklop preverjanja znanj.
6. Upravljanje sistema za upravljanje eizobraževanj (Upravljanje z informacijami,
orodji in vsebinami e-učnega središča):
Ponudnik L(C)MS tehnologije mora po
namestitvi L(C)MS sistema usposobiti vsebinskega upravljavca e-učnega središča
(spletnega učnega portala) za upravljanje z
informacijami in podatki na portalu.
Izbrani upravljavec e-učnega središča bo
namreč po navodilih nosilca projekta skrbel
za objavo in posodabljanje informacij, podatkov ter vsebin na spletnem učnem portalu. Odgovoren bo za izvajanje naslednjih
konkretnih aktivnosti:
– dodeljevanje gesel za dostop do spletnega učnega portala udeležencem usposabljanja;

– upravljanje z udeleženci usposabljanja
na portalu (vpis na portal, dodeljevanje v
skupine…);
– upravljanje z e-učnimi vsebinami (uvoz
v sistem, dodeljevanje učencem);
– prilagajanje učnih poti posameznim
udeležencem usposabljanja;
– aktiviranje in dodeljevanje e-učnih orodij posameznim skupinam;
– obdelava statističnih podatkov in drugo
upravljanje s podatki;
– dodeljevanje elektronskih poštnih naslovov vsem udeležencem usposabljanj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 24. 4. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: ECDL certificiranje
1. Certificiranje udeležencev po ECDL
(izpiti, indeksi)
Sklop 2: e-izobraževanje
1. namestitev sistema za upravljanje
e-izobraževanja – L(C)MS;
2. Gostovanje sistema za upravljanje
e-izobraževanj;
3. vzdrževanje sistema za upravljanje
e-izobraževanj;
4. uporaba elektronskih učnih vsebin;
5. tehnična podpora;
6. upravljanje sistema za upravljanje
e-izobraževanj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– predplačilo ali avans (v roku 45 dni po
podpisu pogodbe) v višini 60% pogodbene
vrednosti;
– saldo oziroma razlika do pogodbene
vrednosti (v roku 45 dni po odobritvi/prejemu računa) v višini 40% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe. Če ponudnik nastopi s podizvajalci mora ponudbi
priložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo priloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. dokazilo, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Kot dokazilo predloži
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
3. dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen. Kot dokazilo velja potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco oziroma ni v kazenskem
postopku;
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4. dokazilo, 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. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
V primeru skupne ponudbe mora vsak
izvajalec skupine posamično predložiti vsa
zgoraj navedena dokazila, ki ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti. Če ima ponudnik odprte račune pri
večih bankah mora priložiti potrdila vseh
bank. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo razpisa ne sme imeti blokiranega računa;
2. dokazilo, 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.
Kot dokazilo velja potrdilo, ki ga izda davčni
ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
V primeru skupne ponudbe mora vsak
izvajalec skupine posamično predložiti vsa
zgoraj navedena dokazila, ki ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, kar
dokazuje s potrdili (kopije pogodb, izjave,
seznam ključnih strokovnjakov z življenjepisi, diplome, druga dokazila ekvivalentne
narave);
2. ponudnik razpolaga z ustreznimi tehničnimi kapacitetami (poslovni prostori,
oprema in zaposleni). Kot dokazilo velja izjava ponudnika.
V primeru skupne ponudbe mora vsak
izvajalec skupine posamično predložiti vsa
zgoraj navedena dokazila.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na sedežu
naročnika vsak delovni dan med 10. in 12.
uro oziroma na osnovi pisnega zahtevka na
elektronski naslov: cimrs@uni-mb.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2006 do 14.
ure; Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v
Mariboru, Krekova ulica 2, 2000 Maribor.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

1) Kratek opis: prevoz gotovine z oklepnim vozilom na relaciji trezor PE Maribor,
PLC do NKBM trezor Maribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122161.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.I.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.I) Celotna količina ali obseg: prevoz
gotovine z oklepnim vozilom na območju
Ljubljane in Maribora,
Ocenjena vrednost brez DDV: 60,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zakluček:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil bančno garancijo za dobro izvedbo posla
(v višini 1,000.000 SIT za sklop).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.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:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.3) Tehnična sposobnost:

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006
ob 9. uri; Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze
v Mariboru (v sejni sobi), Krekova ulica 2,
2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, ROMB – računalniško opismenjevanje
brezposelnih oseb v Mariborski regiji/ Phare
Nacionalni program »Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih« SI 0309.02,
sklic: 7175103-03-02-009.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico ne oddati javnega naročila
nobenemu od ponudnikov, pri čemer ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov
za izdelavo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Center za interdisciplinarne
in multidisciplinarne raziskave
in študije Univerze v Mariboru
Ob-5749/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Alenka Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: prevoz gotovine z oklepnim vozilom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
II.I.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.I.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor izvajalca za prevoz gotovine za obdobje enega leta.
II.I.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122161.
II.I.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.I.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Ljubljana
1) Kratek opis: prevoz gotovine z oklep
nim vozilom na relaciji Trezor PE PLC Ljub
ljana do NLB trezor Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122161.
Sklop št. 2
Naslov: Maribor
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti kopijo licence za prevoz
in varovanje denarja ter drugih vrednostnih
pošiljk.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: Zakon o zasebnem varovanju.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila;
Merila

1. cena za redni prevoz z enim
oboroženim spremljevalcem na
relaciji PLC-trezor-PLC
2. cena za redni prevoz z dvema
oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema
oboroženimi osebama na relaciji
PLC-trezor-PLC
3. cena za redni prevoz z dvema
oboroženima spremljevalcema in
spremljavalnim vozilom z dvema
oboroženima osebama na relaciji
PLC-trezor
4. cena za redni prevoz z enim
oboroženim spremljevalcem na
relaciji PLC-trezor
5. cena za izredni prevoz z enim
oboroženim spremljevalcem na
relaciji PLC-trezor-PLC
6. cena za redni prevoz z dvema
oboroženima spremljevalcema
na relaciji PLC-trezor PLC
7. cena za izredni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema na relaciji PLCtrezor PLC
8. cena za izredni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom z dvema
oboroženima osebama na relaciji
PLC-trezor-PLC
9. cena za izredni prevoz z enim
oboroženim spremljevalcem na
relaciji PLC-trezor
10. cena za redni prevoz
z dvema oboroženima
spremljevalcema na relaciji PLCtrezor

Pon
deriranje

36

32

21
3
1
1

1

1
1

1

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 13/S.
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:
17. 4. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
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90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 6. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 4.
2006 ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: pri poglavju
meril se upošteva še merilo 11: cena za
izredni prevoz z dvema oboroženima spremljevalcema na relaciji PLC-trezor (1%) in
merilo 12: cena za izredni prevoz z dvema
oboroženima spremljevalcema in spremljevalnim vozilom z dvema oboroženima osebama na relaciji PLC-trezor (1%).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5750/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: dr. Metka Gorišek, mag. Bernarda Jurič, tel. +386/1/478-74-00, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, faks +386/1/478-74-22.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, tel. +386/1/309-42-03, faks
+386/1/309-42-30.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri:
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, tel.
+386/1/309-42-03, faks +386/1/309-42-30.
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,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: hidrogeološke podlage za potrebe
projekta »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov
Pomurja«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Pomurja in
7 občin Prlekije, Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: hidrogeološke podlage za potrebe projekta
»Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s
pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja«:
– pridobivanje in pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije,
– izdelava hidrološkega in kakovostnega
modela podzemne vode obravnavanega območja Pomurja,
– izbor in analiza dosedanjih hidroloških
raziskav in podatkov ter kartiranje, ocena
potenciala predvidenih 12 črpališč,
– priprava programa eventualnih nadaljnjih preiskav in priprava podatkov, ki so potrebni za II. fazo ter izdelava zaključnega
poročila za I. fazo,
– izvedba poskusnih vodnjakov in opazovalnih vrtin z rezultati laboratorijskih preizkusov in izdelava zaključnega poročila za
II. fazo,
– izdelava zaključnega poročila in zaključnega elaborata.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.10.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 74.27.20.00-6, 74.27.31.00-4,
74.31.10.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: hidrogeološke podlage za potrebe projekta »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno
vodo in varovanja vodnih virov Pomurja«:
– pridobivanje in pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije,
– izdelava hidrološkega in kakovostnega
modela podzemne vode obravnavanega območja Pomurja,
– izbor in analiza dosedanjih hidroloških
raziskav in podatkov ter kartiranje, ocena
potenciala predvidenih 12 črpališč,
– priprava programa eventualnih nadaljnjih preiskav in priprava podatkov, ki so potrebni za II. fazo ter izdelava zaključnega
poročila za I. fazo,
– izvedba poskusnih vodnjakov in opazovalnih vrtin z rezultati laboratorijskih preizkusov in izdelava zaključnega poročila za
II. fazo.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 60,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
9 mesecev po sklenitvi pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,5 mio SIT z veljavnostjo do
3. 8. 2006 in izjavo banke, da bo v primeru,
če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba, izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira razpisana
dela v celoti iz sredstev proračuna RS in
poravnava plačila v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
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predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci oziroma zunanjimi strokovnimi
sodelavci. V primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov,
samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila:
– za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,
– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko

in 2004) ni izkazoval izgube in podatke o
stanju na transakcijskem računu za zadnjih
šest obračunsko zaključenih mesecev pred
odpiranjem ponudb,
– tuji ponudniki – kopije izpiskov iz računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih
so razvidni zahtevani podatki,
– inštrumenti finančnega zavarovanja:
(isto kot v točki III.1.1.).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje oziroma rok dokončanja del) ne sme
biti daljše od razpisanega,
– da je odgovorni nosilec naloge univerzitetni diplomirani inženir tehnične ali naravoslovne smeri in da ima najmanj 5 let
delovnih izkušenj,
– da so v projektni skupini, ki mora imeti
vsaj 3 člane, odgovorni nosilec naloge, specialist za področje hidro-geologije in specialist za področje strukturne in regionalne
geologije,
– da ima ponudnik vsaj eno referenco,
potrjeno od naročnikov (investitorjev) o
uspešno izvedenih delih s področja hidrogeoloških raziskav in raziskav strukturne in
regionalne geologije na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih pet let,
– da ima odgovorni nosilec naloge vsaj
eno referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih, kot
odgovorni nosilec s področja vodenja hidrogeoloških raziskav na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih pet let,
– da ima specialist za področje hidro-geologije vsaj eno referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih
delih, s področja hidro-geoloških raziskav na
področju javne infrastrukture, za obdobje
zadnjih pet let,
– da ima specialist za področje strukturne in regionalne geologije vsaj eno referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o
uspešno izvedenih delih s področja raziskav
strukturne in regionalne geologije na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih
pet let,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
– fotokopija diplome odgovornega nosilca naloge in Obrazec s podatki o delovnih
izkušnjah na Prilogi E8 razpisne dokumentacije,
– na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
– Obrazec za predložitev referenčnih del
ponudnika (Priloga E2 razpisne dokumentacije,
– Obrazec za predložitev referenčnih
del odgovornega nosilca naloge (Priloga
E3 razpisne dokumentacije),
– Obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje hidrogeologije (Priloga E4 razpisne dokumentacije) in fotokopija
diplome,

evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na Prilogi
E1 razpisne dokumentacije) in
– Izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja (na Prilogi E1 razpisne
dokumentacije),
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (samo v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik 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,
– 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je finančno in poslovno sposoben
izvesti predmetno naročilo, kar pomeni, da:
– nima blokiranih transakcijskih računov
v zadnjih šestih mesecih,
– v letih 2002, 2003 in 2004 ni izkazoval
izgube,
– da povprečni letni prihodek ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
znaša najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe (z DDV),
– da je predložil v ponudbeni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije ali drugo enakovredno dokazilo:
– za pravne osebe BON 2, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence,
– za samostojne podjetnike potrdilo
banke, da v zadnjih treh letih (2002, 2003
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– Obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za področje strukturne in regionalne geologije (Priloga E5 razpisne dokumentacije) in fotokopija diplome,
– na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
– izjava ponudnika (Priloga E1 razpisne
dokumentacije).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena cena
2. reference članov projektne
skupine
3. reference ponudnika

Ponderiranje

50%
40%
10%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 402-00-21/2004.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 3. 4. 2006 do
12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 5.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, vložišče, 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
5.000 SIT na račun št. 01100-6300109972,
sklic na številko 11 16110 7111290 – št. objave 05 z navedbo »Razpisna dokumentacija Pomurje – hidrologija«. Ponudbe morajo
biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 8. 2006 ali 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2006 do 13. ure; Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
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VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) ro
ku(-ih) za vložitev pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko vloži
v vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila, zoper vsako ravnanje naročnika,
razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI–1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 2. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-30/2005
Ob-5774/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-10,
02/88-121-46, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-10,
02/88-121-46, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/ (povezave – razpisi).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-29/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema kuhinje VVZ Maistrova.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme kuhinje Vzgojno varstvenega zavoda Maistrova.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006 in/ali konec
18. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za res
nost ponudbe v višini 500.000 SIT;
– trasirana in akceptirana menica za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vrednosti;
– trasirana in akceptirana menica za odpravo napak v garancijskem roku 5% od
obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu

s pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve začasnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence;
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zad
nje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo primerljive opreme;
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 80%,
2. reference – 20%,
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
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 na splet
nih straneh www.slovenj-gradec.si.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 9.30; Mestna občina Slovenj Gradec,
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: 23. 2. 2006.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Ob-5800/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik,
kontaktna oseba: Vladimir Breznik, dr. med.,
Novi trg 26, 1241 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-86-00, faks 01/831-86-99, elektronska pošta: marja.stenko@s5.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 20.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi dializnih bolnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje ZD Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
dializnih bolnikov v obsegu ca. 25.000 kilometrov mesečno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu, iz katere je razvidno,
kakšna so medsebojna razmerja in kdo je
pooblaščen za podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 4. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 01243-6030920884 sklic 20060303.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 15. 6. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
druge osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 13. uri, Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik

uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-9).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za oddajo ponudbe).
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: dokazilo iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa – potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik
odprte račune pri več bankah mora priložiti
potrdila vseh bank pri katerih ima odprte
račune.
3. da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih (2003, 2004 in
2005), že opravljal navedene storitve kvalitetno in strokovno;
Dokazilo: priporočila o izvajanju storitev
(OBR-8).
2. da ponujena cena storitve ne presega
cene, ki jo za to vrstne storitve priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
Dokazilo: izjavo o cenah (OBR-10).
3. da razpolaga z vsaj tremi vozili prirejenimi za prevoz dializnih bolnikov;
Dokazilo: izjavo o ustreznosti vozil
(OBR-11).
4. da ima v rednem delovnem razmerju
vsaj štiri voznike z vozniškim dovoljenjem
B kategorije;
Dokazilo: izjavo o kadrovski usposobljenosti (OBR-12).
5. da je storitev sposoben opraviti z delavci, ki so pri njem v rednem delovnem
razmerju;
Dokazilo: izjavo o izvedbi storitve z lastnimi delavci (OBR-13).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena storitve – 85 točk,
2. usposobljenost kadra – 5 točk,
3. usposobljenost voznega parka – 5
točk,
4. izkušnje v zvezi z izvajanjem storitev
– 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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Št. 50/2006
Ob-5901/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arhiv Republike Slovenije, kontaktna oseba: Dobernik Marjan, Zvezdarska 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-42-62,
faks 01/241-42-69, elektronska pošta: marjan.dobernik@gov.si, internetni naslov:
ars@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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: skeniranje spisovnega
gradiva.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
skeniranje spisovnega gradiva franciscejskega katastra – katastrskih operatov
(dokumentiran opis zemljišča glede na
izmero, kakovost, kulturo, lastništvo).
Posamezni listi so v večini primerov dimenzije 24,5 X 37,3 cm, ki so običajno vezani v snopiče, od katerih ima edino cenilni
elaborat trde platnice, druge so mehke. Debelina snopičev niha med 0,5 do 3 cm.
Besedilo je napisano s črnim črnilom, popravki in dopolnitve pa so naknadno vpisani
z rdečo tinto.
Pisava je običajno lepo berljiva.
V glavnem je celotna zbirka dobro ohranjena.
Skupno število listov ni znano, ocenjujemo, da bo potrebnih skupno 300–400.000
posnetkov za protokole, možno tudi več, saj
skupno število ocenjujemo na 600–800.000
posnetkov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvideno fazno skeniranje v odvisnosti od finančnih sredstev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 4. 2006, konec 30. 9.
2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ARS – OBR 6 – IZJAVA.doc.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti način
skeniranja in tip aparature, s katero bo opravljal storitev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 4.
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: 6254-3/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2006
ob 10. uri, Ljubljana Zvezdarska 1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Arhiv Republike Slovenije
Ob-5909/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, Internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/310146.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: različne lokacije v Mestni
občini Ljubljana.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti 10% od vrednosti pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem sodišču ali drugem organu;
Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– potrdilo ministrstva, 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:
1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
2. izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik ne sme imeti v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
oziroma potrdila blokiran transakcijski račun revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika);
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski

račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da bo ponudnik imenoval odgovornega vodjo projekta, kateri mora predložiti poslovni življenjepis in reference s
področja razpisanega projekta,
– ponudnik mora priložiti veljavno potrdilo o akreditaciji laboratorija oziroma akreditacijsko listino;
Dokazilo: veljavna akreditacijska listina,
izdana s strani Slovenske akreditacije.
– ponudnik mora priložiti dokazilo o naslednjih akreditiranih parametrih:
– nitrat,
– krom 6+,
– krom skupno,
– atrazin,
– desetil – atrazin,
– AOX,
– 1,1,2 – trikloroeten,
– 1,1,2,2 – tetrakloroeten.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
41/04);
– Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode (Ur. l. RS, št. 42/02);
– Pravilnik o minimalnih higienskih in
drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. RS,
št. 73/03).
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:
– cena 40 točk,
– reference 40 točk,
– odzivnost 20 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 355-2/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 3. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 3. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I./104.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje uporabo 97. člena ZJN-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/06
Ob-5911/06
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.
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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.1.3) 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: 2006/000040.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Lenart–Maribor III etapa ter
Lenart–Sp. Senarska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lenart–Maribor III
etapa ter Lenart–Sp. Senarska.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– AC odsek Lenart–Maribor III Etapa od
km 5,000 do km 7,800 ter Lenart–Sp. Senarska od km 7,800 do km 10,020,
– 12 deviacij,
– viadukta: 0806-2,6-3 ter 0806-2,6-4,
– most 0806-2,5-6,
– podvozi: 0806-3,3-21; 0806-3,3-20;
0806-2,2-11; 0806-2,3-12, 0807-1,3-1,
– pokriti vkop Močna,
– ekodukt 0807-1,4-1,
– propusti: 0806-2,3-19; 807-1,3-10;
807-1,3-22; 807-1,3-23; 807-1,3-11,
– oporni zidovi: OZ-1, OZ-2, OZ-1,
OZ-02, OZ-03,
– kamniti zložbi: KZ-02 ter KZ-01,
– PH ukrepi: PHZ 7a, PHZ 8, PHZ 9,
PHZ 10, PHO 1,
– vodnogospodarske ureditve,
– pripadajoča meteorna kanalizacija s
čistilnimi objekti,
– melioracije.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti

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: 2006/000040.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 10.000 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 8.333,33 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: 18. 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: 18. 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: 24. 2. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,290.000 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 sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
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:
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico zahtevati ustrezne dokumente v zvezi
s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (Izvedba kontrole kakovosti
pri izgradnji cest), v zadnjih petih letih.
Seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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.

Stran

Št. 430-46/2006
Ob-5970/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
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Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo obdobnih zdravstvenih pregledov javnih
uslužbencev, št. 430-46/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov javnih
uslužbencev Policijske uprave Slovenj
Gradec in Policijske uprave Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija ponudnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.10.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.10.00.00-0.
2) Kratek opis: izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev PU
Slovenj Gradec.
3) Količina ali obseg: predvidena izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov za 290
javnih uslužbencev od tega 250 uniformiranih policistov in kriminalistov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.10.00.00-0.
2) Kratek opis: izvajanje obdobnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev PU
Murska Sobota.
3) Količina ali obseg: predvidena izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov za 600
javnih uslužbencev od tega 550 uniformiranih policistov in kriminalistov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– za sklop 1: izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev PU
Slovenj Gradec,
– za sklop 2: izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev PU
Murska Sobota.
Podrobnejši obseg in količine so podane
v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opis in čas izvajanja po posameznih sklopih in lokacijah je podan v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 5. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po opravljeni storitvi
za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
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naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, finančne in tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja za dejavnost,
za zdravnike zasebnike oziroma zasebne
ambulante medicine dela veljavna licenca
za opravljanje dejavnosti medicine del, prometa in športa oziroma odločba o vpisu v
register zdravnikov zasebnikov; potrdilo, da
ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o kadrovski strukturi,
terminski plan izvedbe zdravstvenih pregledov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št.
100/05);
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.
l. RS, št. 56/99, 64/01).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-46/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 3. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132,
sklicna številka: 28 17116-2401002-4304606,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Urad za finančne zadeve in javna naročila, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik
svoj sedež oziroma po pravu, po katerem
je ponudnik ustanovljen, državni organi ne
izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v
omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Opomba pod III.2.1.3) točko: ponudnik
mora za opravljanje predmetne storitve
za posamezen sklop zagotoviti najmanj 3
delavce z ustrezno stopnjo izobrazbe oziroma specializacije za področje javnega
naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 2/06
Ob-6058/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka
(-e): Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Lučka Letič, tel. 00386/1/58-91-847,
e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, faks
00386/1/58-91-841, internetni naslov naročnika: http://www.slovenia.info/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(h) točki (-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki (-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki (-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti: oseba javnega prava; drugo:
turizem.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: naročilo storitev tiska – ravni ofset tisk.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljub
ljana.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno na
ročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je naročilo storitev tiska – ravni ofset tisk, vključno z dodelavo, in sicer v naslednjih dveh sklopih:
– sklop 1: večje naklade tiskovin – v ta
sklop sodi tiskanje večjih naklad tiskovin
(več kot 25.000 izvodov), in sicer naslednjih tiskovin: vodniki, prospekti, plakati,
karte ipd.;
– sklop 2: manjše naklade tiskovin – v ta
sklop sodi tiskanje manjših naklad tiskovin
(pod 25.000 izvodi), in sicer naslednjih tiskovin: bilteni, vinske karte, prijavnice, zloženke, kuverte, dopisni papir, vizitke, novoletne
čestitke, novoletni koledarji, mape, bloki,
namizni kartončki ipd.
Ponudnik, ki bo izbran v posamezni 2.
fazi postopka, bo dolžan zagotoviti tudi dostavo tiskanih izvodov na naslov naročnika
oziroma na druge destinacije v Republiki
Sloveniji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00, dopolnilni besednjak: E177-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: večje naklade tiskovin
1) Kratek opis: v ta sklop sodi tiskanje
večjih naklad tiskovin (več kot 25.000 izvodov), in sicer naslednjih tiskovin: vodniki,
prospekti, plakati, karte ipd.
Ponudnik, ki bo izbran v posamezni 2.
fazi postopka, bo dolžan zagotoviti tudi dostavo tiskanih izvodov na naslov naročnika
oziroma na druge destinacije v Republiki
Sloveniji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8,
dopolnilni
besednjak:
E177-4.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 36
mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 5.
2006; zaključek 30. 4. 2009.
Sklop št. 2
Naslov: manjše naklade tiskovin
1) Kratek opis: v ta sklop sodi tiskanje
manjših naklad tiskovin (pod 25.000 izvodi),
in sicer naslednjih tiskovin: bilteni, vinske
karte, prijavnice, zloženke, kuverte, dopisni
papir, vizitke, novoletne čestitke, novoletni
koledarji, mape, bloki, namizni kartončki
ipd.
Ponudnik, ki bo izbran v posamezni 2.
fazi postopka, bo dolžan zagotoviti tudi dostavo tiskanih izvodov na naslov naročnika
oziroma na druge destinacije v Republiki
Sloveniji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8,
dopolnilni
besednjak:
E177-4.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 36
mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 5.
2006; zaključek 30. 4. 2009.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variantne so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je naročilo storitev tiska – ravni ofset tisk, vključno z dodelavo in
sicer v naslednjih dveh sklopih:
– sklop 1: večje naklade tiskovin – v ta
sklop sodi tiskanje večjih naklad tiskovin (več

1. ekonomsko-finančni pogoji:
– kandidat mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo
– izjava;
– kandidat mora predložiti Obrazec
BON-1 za leto 2004;
– kandidat mora predložiti potrdila vseh
bank, pri katerih ima kandidat odprte transakcijske račune, da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo prijave ni imel blokiranih
transakcijskih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kandidat mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji, ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost
upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti javno naročilo, tako
v količini kot kvaliteti, ter ima vsaj en redno
zaposleni kader, ki aktivno obvlada slovenski jezik – izjava;
– kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za sklop 1 – Večje naklade tiskovin, če
bo poleg vseh zahtev izpolnjeval še sledeče
zahteve:
– je lastnik oziroma najemnik najmanj
enega 5-barvnega stroja formata B1, ki ga
uporablja pri svoji dejavnosti in ga bo uporabljal tudi pri opravljanju storitev, ki bodo
predmet naročila, po izpeljani 2. fazi postopka; izjava in seznam strojev;
– ima minimalno 15 redno zaposlenih
kadrov na delovnih mestih s področja izvajanja storitev, ki so predmet tega javnega
naročila, in bodo ta dela opravljali tudi pri
storitvah, ki bodo predmet javnega naročila, po izpeljani 2. fazi postopka; izjava in
seznam zaposlenih;
– ima opremo za direktno osvetljevanje na plošče, brez filmov (CTP – computerto-plate); izjava in seznam opreme;
– število redno zaposlenih kadrov na
delovnih mestih s področja izvajanja storitev
pri kandidatu, ki mu bo priznana sposobnost za sodelovanje v 2. fazi oddaje javnega
naročila, v obdobju, za katerega mu je priznana sposobnost, ne sme pasti pod minimalno zahtevano število (15). Hkrati mora
imeti kandidat ves čas redno zaposlen vsaj
1 kader, ki aktivno obvlada slovenski jezik;
izjava;
– kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za sklop 2 – Manjše naklade tiskovin,
če bo, poleg vseh ostalih zahtev, izpolnjeval
tudi naslednje zahteve:
– je lastnik oziroma najemnik najmanj
enega 4-barvnega stroja formata najmanj
B2, ki ga uporablja pri svoji dejavnosti in ga
bo uporabljal tudi pri opravljanju storitev, ki
bodo predmet naročila, po izpeljani 2. fazi
postopka; izjava in seznam strojev;
– ima minimalno 5 redno zaposlenih
kadrov na delovnih mestih s področja izvajanja storitev, ki so predmet tega javnega
naročila, in bodo ta dela opravljali tudi pri
storitvah, ki bodo predmet javnega naročila, po izpeljani 2. fazi postopka; izjava in
seznam zaposlenih;
– število redno zaposlenih kadrov na
delovnih mestih s področja izvajanja storitev
pri kandidatu, ki mu bo priznana sposobnost
za sodelovanje v 2. fazi oddaje javnega naročila, v obdobju, za katerega mu je priznana sposobnost, ne sme pasti pod minimalno
zahtevano število (5). Hkrati mora imeti kan-

kot 25.000 izvodov), in sicer naslednjih tiskovin: vodniki, prospekti, plakati, karte, ipd.;
– sklop 2: manjše naklade tiskovin – v ta
sklop sodi tiskanje manjših naklad tiskovin
(pod 25.000 izvodi), in sicer naslednjih tiskovin: bilteni, vinske karte, prijavnice, zloženke, kuverte, dopisni papir, vizitke, novoletne
čestitke, novoletni koledarji, mape, bloki,
namizni kartončki, ipd.
Ponudnik, ki bo izbran v posamezni 2.
fazi postopka, bo dolžan zagotoviti tudi dostavo tiskanih izvodov na naslov naročnika
oziroma na druge destinacije v Republiki
Sloveniji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje 36 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 5. 2006; zaključek 30. 4. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
prvo fazo postopka jamstva niso zahtevana. Vendar pa mora kandidat že v prvi fazi
za zavarovanje resnosti ponudbe in dobre
izvedbe pogodbenih obveznosti za vsa dodeljena naročila v drugi fazi tega postopka predložiti podpisano in žigosano bianco
menico z menično izjavo in pooblastilom za
izpolnitev v višini 5% od vsakokratne vrednosti ponudbe oziroma pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je minimalno 45 dni
po prejemu računa. Avansnih plačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
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:
– kandidat mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije;
– kandidat mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če se tako dovoljenje
zahteva – odločba, da ima kandidat potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – kandidat
predloži izjavo. Kandidat zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja ni smel biti pravnomočno obsojen – kandidat predloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, ki se mora nanašati na kandidata, in ne na odgovorno osebo
kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
kandidata ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije ali
postopek, katerega namen je prenehanje
poslovanja;
– potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije, da ima kandidat poravnane vse davke in prispevke, ki jih je dolžan poravnati.
Tuji kandidati priložijo potrdilo pristojnega
organa, da imajo poravnane vse davke in
prispevke, ki so jih skladno z zakonodajo
države, v kateri so ustanovljeni, dolžni poravnati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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didat ves čas redno zaposlen vsaj 1 kader,
ki aktivno obvlada slovenski jezik, izjava;
– kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za sklop 1, če bo navedel najmanj 3
dela v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa,
vsakega v vrednosti najmanj 4,000.000 SIT
(brez DDV), ki po naravi del ustrezajo storitvam iz tega javnega razpisa; izjava; kandidat mora priložiti potrdila naročnikov, in sicer
za vsako delo, ki ga kandidat navaja;
– kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za sklop 2, če bo navedel najmanj 3
dela v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa,
vsakega v vrednosti najmanj 1,000.000 SIT
(brez DDV), ki po naravi del ustrezajo projektu iz tega javnega razpisa; izjava; kandidat mora priložiti potrdila naročnikov, in sicer
za vsako delo, ki ga kandidat navaja;
– kandidat priloži k izjavi turistične prospekte, karte in drugo, ki jih je tiskal za istega naročnika ali za druge naročnike pred
objavo tega javnega razpisa.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: predvideno najmanjše število 5.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2005/s 247-243995 z dne 23. 12.
2005; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12.
2005, Ob-35984/05.
Druge
prejšnje
objave:
2005/s
246-242949 z dne 22. 12. 2005; Ur. l. RS, št.
116-117 z dne 23. 12. 2005, Ob-35983/05.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 5. 4. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 4.
2006 ob 11. uri; Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana, peto
nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: kandidati
lahko dobijo pojasnila v zvezi z izdelavo
prijave ter pojasnila k razpisni dokumentaciji pri naročniku, Slovenski turistični organizaciji, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
Lučka Letič. Upoštevale se bodo izključno pisne zahteve za dodatno obrazložitev
oziroma pojasnila. Pisno zahtevo kandidati
pošljejo na naslov naročnika, ali po telefaksu, št. telefaksa +386/1/58-91-841. Kandidati lahko zahtevo za dodatna pojasnila
pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:
lucka.letic@slovenia.info. Odgovori bodo
poslani vsem kandidatom, ki bodo dvignili
razpisno dokumentacijo, sestanek z udeleženci pa ni predviden.
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VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1001
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
lucka.letic@slovenia.info, tel. 01/58-91-847,
internetni naslov: http://www.slovenia.info,
faks 01/58-91-841.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev
pritožb: kadarkoli v postopku. Vlagatelj po
preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile znane pred potekom tega
roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za
revizijo že pred potekom rok za predložitev
ponudb oziroma prijav. Skrajni rok za vložitev revizijskega zahtevka je 10 dni po prejemu odločitve naročnika oziroma po prejemu
dodatne obrazložitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, tel. 01/589-19-40,
internetni naslov: http://www.slovenia.info,
faks 01/58-91-841.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 2. 2006.
Slovenska turistična organizacija
Št. 430-340/2005
Ob-6070/06
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, Ljubljana,
1501 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:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: 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:
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): 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:
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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 izvajanje prevajalskih
in lektorskih storitev, št. 430-340/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: lokacije na območju
celotne države Slovenije.
II.1.3.) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje prevajalskih in lektorskih storitev
za MNZ in GPU, in sicer pisnega prevajanja, konsekutivnega prevajanja za protokolarne in uradne namene, simultanega
prevajanja, lektoriranja, konsekutivnega
prevajanja in prevajanja po zvočnih zapisih za potrebe policijskih uprav in centra
za tujce ter pisnega in konsekutivnega
prevajanja za potrebe izvajanja Zakona
o azilu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: pisno prevajanje
1) Kratek opis: pisno prevajanje iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 1.1: pisno prevajanje za angleški jezik,
– podsklop 1.2: pisno prevajanje za nemški jezik,
– podsklop 1.3: pisno prevajanje za francoski jezik,
– podsklop 1.4: pisno prevajanje za italijanski jezik,
– podsklop 1.5: pisno prevajanje za
španski jezik,
– podsklop 1.6: pisno prevajanje za madžarski jezik,
– podsklop 1.7: pisno prevajanje za ruski jezik,
– podsklop 1.8: pisno prevajanje za albanski jezik,
– podsklop 1.9: pisno prevajanje za srbski jezik,
– podsklop 1.10: pisno prevajanje za hrvaški jezik,
– podsklop 1.11: pisno prevajanje za bošnjaški jezik,
– podsklop 1.12: pisno prevajanje za češki jezik,
– podsklop 1.13: pisno prevajanje za slovaški jezik,
– podsklop 1.14: pisno prevajanje za
poljski jezik,
– podsklop 1.15: pisno prevajanje za makedonski jezik,
– podsklop 1.16: pisno prevajanje za nizozemski jezik,
– podsklop 1.17: pisno prevajanje za
švedski jezik,
– podsklop 1.18: pisno prevajanje za
portugalski jezik,
– podsklop 1.19: pisno prevajanje za
gruzijski jezik,
– podsklop 1.20: pisno prevajanje za
perzijski jezik,
– podsklop 1.21: pisno prevajanje za
arabski jezik,
– podsklop 1.22: pisno prevajanje za
kurdski jezik.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: konsekutivno prevajanje za protokolarne in uradne namene
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
za protokolarne in uradne namene iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 2.1: konsekutivno prevajanje
za angleški jezik,
– podsklop 2.2: konsekutivno prevajanje
za nemški jezik,
– podsklop 2.3: konsekutivno prevajanje
za francoski jezik,
– podsklop 2.4: konsekutivno prevajanje
za italijanski jezik,
– podsklop 2.5: konsekutivno prevajanje
za madžarski jezik,
– podsklop 2.6: konsekutivno prevajanje
za ruski jezik,
– podsklop 2.7: konsekutivno prevajanje
za srbski jezik,
– podsklop 2.8: konsekutivno prevajanje
za hrvaški jezik,
– podsklop 2.9: konsekutivno prevajanje
za bošnjaški jezik,
– podsklop 2.10: konsekutivno prevajanje za makedonski jezik,
– podsklop 2.11: konsekutivno prevajanje za albanščina jezik,
– podsklop 2.13: konsekutivno prevajanje za poljski jezik,
– podsklop 2.12: konsekutivno prevajanje za španski jezik,
– podsklop 2.13: konsekutivno prevajanje za portugalski jezik.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: simultano prevajanje
1) Kratek opis: simultano prevajanje iz
slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v
slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 3.1: simultano prevajanje za
angleški jezik,
– podsklop 3.2: simultano prevajanje za
nemški jezik,
– podsklop 3.3: simultano prevajanje za
francoski jezik,
– podsklop 3.4: simultano prevajanje za
italijanski jezik.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: lektoriranje
1) Kratek opis: lektoriranje besedil, in
sicer jezikovni pregled oziroma jezikovna
obdelava besedila.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.

– podsklop 6.9: prevajanje za potrebe
PU Koper za indijsko – pakistanski jezik,
– podsklop 6.10: prevajanje za potrebe
PU Koper za italijanski jezik,
– podsklop 6.11: prevajanje za potrebe
PU Koper za kitajski jezik,
– podsklop 6.12: prevajanje za potrebe
PU Koper za kurdski jezik,
– podsklop 6.13: prevajanje za potrebe
PU Koper za madžarski jezik,
– podsklop 6.14: prevajanje za potrebe
PU Koper za moldavski jezik,
– podsklop 6.15: prevajanje za potrebe
PU Koper za nemški jezik,
– podsklop 6.16: prevajanje za potrebe
PU Koper za romunski jezik,
– podsklop 6.17: prevajanje za potrebe
PU Koper za ruski jezik,
– podsklop 6.18: prevajanje za potrebe
PU Koper za španski jezik,
– podsklop 6.19: prevajanje za potrebe
PU Koper za turški jezik,
– podsklop 6.20: prevajanje za potrebe
PU Koper za znakovni jezik (jezik gluhonemih).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Kranj
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 7.1: prevajanje za potrebe
PU Kranj za albanski jezik,
– podsklop 7.2: prevajanje za potrebe
PU Kranj za angleški jezik,
– podsklop 7.3: prevajanje za potrebe
PU Kranj za arabski jezik,
– podsklop 7.4: prevajanje za potrebe
PU Kranj za bengalski jezik (država Bangladeš),
– podsklop 7.5: prevajanje za potrebe
PU Kranj za bolgarski jezik,
– podsklop 7.6: prevajanje za potrebe
PU Kranj za češki jezik,
– podsklop 7.7: prevajanje za potrebe
PU Kranj za francoski jezik,
– podsklop 7.8: prevajanje za potrebe
PU Kranj za hrvaški jezik,
– podsklop 7.9: prevajanje za potrebe
PU Kranj za indijsko-pakistanski jezik,
– podsklop 7.10: prevajanje za potrebe
PU Kranj za italijanski jezik,
– podsklop 7.11: prevajanje za potrebe
PU Kranj za kitajski jezik,
– podsklop 7.12: prevajanje za potrebe
PU Kranj za kurdski jezik,
– podsklop 7.13: prevajanje za potrebe
PU Kranj za madžarski jezik,
– podsklop 7.14: prevajanje za potrebe
PU Kranj za makedonski jezik,
– podsklop 7.15: prevajanje za potrebe
PU Kranj za moldavski jezik,
– podsklop 7.16: prevajanje za potrebe
PU Kranj za nemški jezik,
– podsklop 7.17: prevajanje za potrebe
PU Kranj za perzijski jezik (država Iran),

3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednja podsklopa:
– podsklop 4.1: lektoriranje slovenskih
besedil,
– podsklop 4.2: lektoriranje angleških
besedil.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Celje
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 5.1: prevajanje za potrebe
PU Celje za albanski jezik,
– podsklop 5.2: prevajanje za potrebe
PU Celje za bolgarski jezik,
– podsklop 5.3: prevajanje za potrebe
PU Celje za italijanski jezik,
– podsklop 5.4: prevajanje za potrebe
PU Celje za madžarski jezik,
– podsklop 5.5: prevajanje za potrebe
PU Celje za moldavski jezik,
– podsklop 5.6: prevajanje za potrebe
PU Celje za poljski jezik,
– podsklop 5.7: prevajanje za potrebe
PU Celje za romunski jezik,
– podsklop 5.8: prevajanje za potrebe
PU Celje za ruski jezik,
– podsklop 5.9: prevajanje za potrebe
PU Celje za slovaški jezik,
– podsklop 5.10: prevajanje za potrebe
Pu Celje za turški jezik.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Koper
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 6.1: prevajanje za potrebe
PU Koper za albanski jezik,
– podsklop 6.2: prevajanje za potrebe
PU Koper za angleški jezik,
– podsklop 6.3: prevajanje za potrebe
PU Koper za arabski jezik,
– podsklop 6.4: prevajanje za potrebe
PU Koper za bolgarski jezik,
– podsklop 6.5: prevajanje za potrebe
PU Koper za češki jezik,
– podsklop 6.6: prevajanje za potrebe
PU Koper za francoski jezik,
– podsklop 6.7: prevajanje za potrebe
PU Koper za ganski jezik (ga in fanti),
– podsklop 6.8: prevajanje za potrebe
PU Koper za hrvaški jezik,
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– podsklop 7.18: prevajanje za potrebe
PU Kranj za poljski jezik,
– podsklop 7.19: prevajanje za potrebe
PU Kranj za romski jezik,
– podsklop 7.20: prevajanje za potrebe
PU Kranj za romunski jezik,
– podsklop 7.21: prevajanje za potrebe
PU Kranj za ruski jezik,
– podsklop 7.22: prevajanje za potrebe
PU Kranj za slovaški jezik,
– podsklop 7.23: prevajanje za potrebe
PU Kranj za srbski jezik,
– podsklop 7.24: prevajanje za potrebe
PU Kranj za španski jezik,
– podsklop 7.25: prevajanje za potrebe
PU Kranj za turški jezik,
– podsklop 7.26: prevajanje za potrebe
PU Kranj za urdu jezik (država Pakistan),
– podsklop 7.27: prevajanje za potrebe
PU Kranj za znakovni jezik (jezik gluhonemih).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Krško.
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 8.1: prevajanje za potrebe
PU Krško za afganistanski jezik,
– podsklop 8.2: prevajanje za potrebe
PU Krško za albanski jezik,
– podsklop 8.3: prevajanje za potrebe
PU Krško za angleški jezik,
– podsklop 8.4: prevajanje za potrebe
PU Krško za arabski jezik,
– podsklop 8.5: prevajanje za potrebe
PU Krško za bengalski jezik (država Bangladeš),
– podsklop 8.6: prevajanje za potrebe
PU Krško za bolgarski jezik,
– podsklop 8.7: prevajanje za potrebe
PU Krško za francoski jezik,
– podsklop 8.8: prevajanje za potrebe
PU Krško za hindi – indijski jezik,
– podsklop 8.9: prevajanje za potrebe
PU Krško za indijsko – pakistanski jezik,
– podsklop 8.10: prevajanje za potrebe
PU Krško za italijanski jezik,
– podsklop 8.11: prevajanje za potrebe
PU Krško za kitajski jezik,
– podsklop 8.12: prevajanje za potrebe
PU Krško za kurdski jezik,
– podsklop 8.13: prevajanje za potrebe
PU Krško za madžarski jezik,
– podsklop 8.14: prevajanje za potrebe
PU krško za makedonski jezik,
– podsklop 8.15: prevajanje za potrebe
PU Krško za moldavski jezik,
– podsklop 8.16: prevajanje za potrebe
PU Krško za nemški jezik,
– podsklop 8.17: prevajanje za potrebe
PU Krško za perzijski jezik (država Iran),
– podsklop 8.18: prevajanje za potrebe
PU Krško za romunski jezik,
– podsklop 8.19: prevajanje za potrebe
PU Krško za ruski jezik,
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– podsklop 8.20: prevajanje za potrebe
PU Krško za slovaški jezik,
– podsklop 8.21: prevajanje za potrebe
PU Krško za španski jezik,
– podsklop 8.22: prevajanje za potrebe
PU Krško za turški jezik,
– podsklop 8.23: prevajanje za potrebe
PU Krško za urdu jezik (država Pakistan).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Ljubljana
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 9.1: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za afganistanski jezik,
– podsklop 9.2: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za albanski jezik,
– podsklop 9.3: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za angleški jezik,
– podsklop 9.4: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za arabski jezik,
– podsklop 9.5: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za hindi-indijski jezik,
– podsklop 9.6: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za italijanski jezik,
– podsklop 9.7: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za kitajski jezik,
– podsklop 9.8: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za kurdski jezik,
– podsklop 9.9: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za madžarski jezik,
– podsklop 9.10: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za makedonski jezik,
– podsklop 9.11: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za nemški jezik,
– podsklop 9.12: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za poljski jezik,
– podsklop 9.13: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za romunski jezik,
– podsklop 9.14: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za ruski jezik,
– podsklop 9.15: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za slovaški jezik,
– podsklop 9.16: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za srbski jezik,
– podsklop 9.17: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za turški jezik,
– podsklop 9.18: prevajanje za potrebe
PU Ljubljana za znakovni jezik (jezik gluhonemih).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecih
od oddaje naročila.
Sklop št. 10
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Murska Sobota.
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.

3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 10.1: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za albanski jezik,
– podsklop 10.2: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za angleški jezik,
– podsklop 10.3: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za arabski jezik,
– podsklop 10.4: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za bengalski jezik (država Bangladeš),
– podsklop 10.5: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za bolgarski jezik,
– podsklop 10.6: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za češki jezik,
– podsklop 10.7: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za francoski jezik,
– podsklop 10.8: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za hrvaški jezik,
– podsklop 10.9: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za indijsko-pakistanski
jezik,
– podsklop 10.10: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za italijanski jezik,
– podsklop 10.11: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za madžarski jezik,
– podsklop 10.12: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za makedonski jezik,
– podsklop 10.13: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za nemški jezik,
– podsklop 10.14: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za poljski jezik,
– podsklop 10.15: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za romunski jezik,
– podsklop 10.16: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za ruski jezik,
– podsklop 10.17: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za slovaški jezik,
– podsklop 10.18: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za turški jezik,
– podsklop 10.19: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za urdu jezik (država
Pakistan),
– podsklop 10.20: prevajanje za potrebe
PU Murska Sobota za znakovni jezik (jezik
gluhonemih).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 11
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Maribor.
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 11.1: prevajanje za potrebe
PU Maribor za albanski jezik,
– podsklop 11.2: prevajanje za potrebe
PU Maribor za angleški jezik,
– podsklop 11.3: prevajanje za potrebe
PU Maribor za arabski jezik,
– podsklop 11.4: prevajanje za potrebe
PU Maribor za bengalski jezik (država Bangladeš),
– podsklop 11.5: prevajanje za potrebe
PU Maribor za češki jezik,
– podsklop 11.6: prevajanje za potrebe
PU Maribor za francoski jezik,
– podsklop 11.7: prevajanje za potrebe
PU Maribor za hindi-indijski jezik,
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– podsklop 11.8: prevajanje za potrebe
PU Maribor za hrvaški jezik,
– podsklop 11.9: prevajanje za potrebe
PU Maribor za italijanski jezik,
– podsklop 11.10: prevajanje za potrebe
PU Maribor za madžarski jezik,
– podsklop 11.11: prevajanje za potrebe
PU Maribor za makedonski jezik,
– podsklop 11.12: prevajanje za potrebe
PU Maribor za nemški jezik,
– podsklop 11.13: prevajanje za potrebe
PU Maribor za perzijski jezik (država Iran),
– podsklop 11.14: prevajanje za potrebe
PU Maribor za romunski jezik,
– podsklop 11.15: prevajanje za potrebe
PU Maribor za ruski jezik,
– podsklop 11.16: prevajanje za potrebe
PU Maribor za singalski jezik,
– podsklop 11.17: prevajanje za potrebe
PU Maribor za slovaški jezik,
– podsklop 11.18: prevajanje za potrebe
PU Maribor za turški jezik,
– podsklop 11.19: prevajanje za potrebe PU Maribor za urdu jezik (država Pakistan).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 12
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Nova Gorica.
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 12.1: prevajanje za potrebe
PU Nova Gorica za albanski jezik,
– podsklop 12.2: prevajanje za potrebe
PU Nova Gorica za angleški jezik,
– podsklop 12.3: prevajanje za potrebe
PU Nova Gorica za arabski jezik,
– podsklop 12.4: prevajanje za potrebe
PU Nova Gorica za italijanski jezik,
– podsklop 12.5: prevajanje za potrebe
PU Nova Gorica za kitajski jezik,
– podsklop 12.6: prevajanje za potrebe
PU Nova Gorica za turški jezik,
– podsklop 12.7: prevajanje za potrebe
PU Nova Gorica za znakovni jezik (jezik
gluhonemih).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 13
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Novo mesto
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 13.1: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za albanski jezik,

– podsklop 13.2: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za angleški jezik,
– podsklop 13.3: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za arabski jezik,
– podsklop 13.4: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za bolgarski jezik,
– podsklop 13.5: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za francoski jezik,
– podsklop 13.6: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za grški jezik,
– podsklop 13.7: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za hrvaški jezik,
– podsklop 13.8: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za indijsko-pakistanski jezik,
– podsklop 13.9: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za italijanski jezik,
– podsklop 13.10: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za kitajski jezik,
– podsklop 13.11: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za kurdski jezik,
– podsklop 13.12: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za madžarski jezik,
– podsklop 13.13: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za makedonski jezik,
– podsklop 13.14: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za moldavski jezik,
– podsklop 13.15: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za nemški jezik,
– podsklop 13.16: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za perzijski jezik,
– podsklop 13.17: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za poljski jezik,
– podsklop 13.18: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za romski jezik,
– podsklop 13.19: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za romunski jezik,
– podsklop 13.20: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za ruski jezik,
– podsklop 13.21: prevajanje za potrebe
Pu Novo mesto za slovaški jezik,
– podsklop 13.22: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za srbski jezik,
– podsklop 13.23: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za španski jezik,
– podsklop 13.24: prevajanje za potrebe
pu Novo mesto za turški jezik,
– podsklop 13.25: prevajanje za potrebe
PU Novo mesto za ukrajinski jezik,
– podsklop 13.26: prevajanje za potrebe PU Novo mesto za znakovni jezik (jezik
gluhonemih).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 14
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Postojna
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 14.1: prevajanje za potrebe
PU Postojna za albanski jezik,
– podsklop 14.2: prevajanje za potrebe
PU Postojna za arabski jezik,
– podsklop 14.3: prevajanje za potrebe
PU Postojna za hrvaški jezik,
– podsklop 14.4: prevajanje za potrebe
PU Postojna za indijsko-pakistanski jezik,
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– podsklop 14.5: prevajanje za potrebe
PU Postojna za kurdski jezik,
– podsklop 14.6: prevajanje za potrebe
PU Postojna za moldavski jezik,
– podsklop 14.7: prevajanje za potrebe
PU Postojna za nemški jezik,
– podsklop 14.8: prevajanje za potrebe
PU Postojna za poljski jezik,
– podsklop 14.9: prevajanje za potrebe
PU Postojna za ruski jezik,
– podsklop 14.10: prevajanje za potrebe
PU Postojna za turški jezik,
– podsklop 14.11: prevajanje za potrebe
PU Postojna za urdu jezik (država Pakistan).
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 15
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Policijske uprave Slovenj Gradec
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednji podsklop:
– podsklop 15.1: prevajanje za potrebe
PU Slovenj Gradec za nemški jezik.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 16
Naslov: konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe centra
za tujce.
1) Kratek opis: konsekutivno prevajanje
in prevajanje po zvočnih zapisih iz slovenskega v tuj jezik in iz tujega jezika v slovenski jezik po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 16.1: prevajanje za potrebe
centra za tujce za afganistanski jezik,
– podsklop 16.2: prevajanje za potrebe
centra za tujce za albanski jezik,
– podsklop 16.3: prevajanje za potrebe
centra za tujce za angleški jezik,
– podsklop 16.4: prevajanje za potrebe
centra za tujce za arabski jezik,
– podsklop 16.5: prevajanje za potrebe
centra za tujce za bengalski jezik (država
Bangladeš),
– podsklop 16.6: prevajanje za potrebe
centra za tujce za bolgarski jezik,
– podsklop 16.7: prevajanje za potrebe
centra za tujce za francoski jezik,
– podsklop 16.8: prevajanje za potrebe
centra za tujce za ganski jezik (Ga in Fanti),
– podsklop 16.9: prevajanje za potrebe
centra za tujce za grški jezik,
– podsklop 16.10: prevajanje za potrebe
centra za tujce za gudzarati jezik,
– podsklop 16.11: prevajanje za potrebe
centra za tujce za hindi-indijski jezik,
– podsklop 16.12: prevajanje za potrebe
centra za tujce za hindujski jezik,
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– podsklop 16.13: prevajanje za potrebe
centra za tujce za indijsko – pakistanski
jezik,
– podsklop 16.14: prevajanje za potrebe
centra za tujce za italijanski jezik,
– podsklop 16.15: prevajanje za potrebe
centra za tujce za japonski jezik,
– podsklop 16.16: prevajanje za potrebe
centra za tujce za kitajski jezik,
– podsklop 16.17: prevajanje za potrebe
centra za tujce za kurdski jezik,
– podsklop 16.18: prevajanje za potrebe
centra za tujce za makedonski jezik,
– podsklop 16.19: prevajanje za potrebe
centra za tujce za moldavski jezik,
– podsklop 16.20: prevajanje za potrebe
centra za tujce za mongolski jezik,
– podsklop 16.21: prevajanje za potrebe
centra za tujce za nemški jezik,
– podsklop 16.22: prevajanje za potrebe
centra za tujce za perzijski jezik (država
Iran),
– podsklop 16.23: prevajanje za potrebe
centra za tujce za punjabi jezik,
– podsklop 16.24: prevajanje za potrebe
centra za tujce za romski jezik,
– podsklop 16.25: prevajanje za potrebe
centra za tujce za romunski jezik,
– podsklop 16.26: prevajanje za potrebe
centra za tujce za ruski jezik,
– podsklop 16.27: prevajanje za potrebe
centra za tujce za singalski jezik,
– podsklop 16.28: prevajanje za potrebe
centra za tujce za španski jezik,
– podsklop 16.29: prevajanje za potrebe
centra za tujce za turški jezik,
– podsklop 16.30: prevajanje za potrebe
centra za tujce za ukrajinski jezik,
– podsklop 16.31: prevajanje za potrebe centra za tujce za urdu jezik (država
Pakistan),
– podsklop 16.32: prevajanje za potrebe
centra za tujce za uzbekistanski jezik.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 17
Naslov: pisno in konsekutivno prevajanje
za potrebe izvajanja Zakona o azilu
1) Kratek opis: pisno in konsekutivno
prevajanje za potrebe izvajanja Zakona o
azilu po posameznih podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
3) Količina ali obseg: sklop obsega naslednje podsklope:
– podsklop 17.1: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za angleški jezik,
– podsklop 17.2: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za francoski jezik,
– podsklop 17.3: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za italijanski jezik,
– podsklop 17.4: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za albanski jezik,
– podsklop 17.5: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za hrvaški jezik,
– podsklop 17.6: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za srbski jezik,
– podsklop 17.7: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za bošnjaški jezik,
– podsklop 17.8: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za makedonski jezik,
– podsklop 17.9: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za ruski jezik,
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– podsklop 17.10: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za farsi jezik,
– podsklop 17.11: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za perzijski jezik,
– podsklop 17.12: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za arabski jezik,
– podsklop 17.13: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za bengalski jezik,
– podsklop 17.14: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za singalski jezik,
– podsklop 17.15: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za urdu jezik,
– podsklop 17.16: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za hindi jezik,
– podsklop 17.17: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za punjabi jezik,
– podsklop 17.18: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za turški jezik,
– podsklop 17.19: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za kurdski jezik,
– podsklop 17.20: prevajanje za potrebe
izvajanja zakona o azilu za slovaški jezik,
– podsklop 17.21: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za romunski jezik,
– podsklop 17.22: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za romski jezik,
– podsklop 17.23: prevajanje za potrebe izvajanja Zakona o azilu za moldavski
jezik,
– podsklop 17.24: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za gruzijski jezik,
– podsklop 17.25: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za kitajski jezik,
– podsklop 17.26: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za bolgarski jezik,
– podsklop 17.27: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za španski jezik,
– podsklop 17.28: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za ukrajinski jezik,
– podsklop 17.29: prevajanje za potrebe izvajanja Zakona o azilu za madžarski
jezik,
– podsklop 17.30: prevajanje za potrebe izvajanja Zakona o azilu za mongolski
jezik,
– podsklop 17.31: prevajanje za potrebe
izvajanja Zakona o azilu za afriška narečja.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
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.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javni razpis je razdeljen na sklope in
podsklope, ki so navedeni v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo izvajanje storitev, ki
so predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih oziroma podsklopih.
Ponudniki ne morejo ponuditi izvajanja
posamezne storitve iz posameznega podsklopa. Minimalne zahtevane kapacitete
ponudnikov oziroma storilnost, ki jo morajo
izpolnjevati ponudniki za izvajanje storitev,
so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
Predmetni javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev.
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, če se prijavlja za podsklope 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 iz sklopa 1.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
– za sklope 1, 2, 3 in 4: mora biti rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po izvedeni storitvi.
– za sklope od 5 do 17: mora biti rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po opravljeni storitvi,
dvakrat mesečno, in sicer za obdobje od 1.
do 15. v mesecu ter za obdobje od 16. do
zadnjega v mesecu.
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 predložiti: pravne osebe morajo predložiti registracijo in potrdilo o
nekaznovanju; fizične osebe pa morajo predložiti potrdilo o stalnem oziroma začasnem
bivališču in potrdilo o nekaznovanju.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo predložiti:
– diplomo ustrezne fakultete ali drugo
potrdilo o ustrezni izobrazbi za osebe, ki
bodo izvajale predmetne storitve (za sklope
1, 2, 3 in 4, razen podsklopov 1.19, 1.20,
1.21, 1.22 iz sklopa 1);
– potrdilo o opravljenem izpitu za sodnega tolmača, če ima opravljenega;
– dokazilo o znanju jezika za osebe, ki
bodo izvajale predmetne storitve, (za sklope
od 5 do 17 in za podsklope 1.19, 1.20, 1.21,
1.22 iz sklopa 1);
– dokazilo o doseženi izobrazbi (za podsklop 4.2 iz sklopa 4; za podsklope 1.19,
1.20, 1.21, 1.22 iz sklopa 1 – če je oseba
»native speaker«; za sklope od 5 do 17 – če
je oseba »native speaker«);
– izjavo o zagotovitvi tehnične in programske opreme (za sklopa 1 in 4);
– podatke o kadrih;
– seznam referenčnih izvedenih naročil;
– strokovna priporočila – če jih ima;
– referenčni prevod (za sklop 1);
– referenčno lektorirano besedilo (za
sklop 4).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-340/ 2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 4. 2006 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43034005, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 13. 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.
Opomba pod točko IV.2.1) Merila za oddajo: v primeru, da bosta prispeli za isti
podsklop dve ali več ponudb z isto ceno,
bo izbran ponudnik, ki bo v ponudbi predložil največje število potrjenih strokovnih
priporočil s področja, za katerega se ponudnik prijavlja po predmetnem naročilu za ta
podsklop. V primeru, da bosta dva ali bo
več ponudnikov v ponudbi za isti podsklop

Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: področje zavarovalnega kritja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: zavarovanje oseb, premoženja in interesov
MNZ in Policije, in sicer avtomobilsko
zavarovanje, zavarovanje živali, zavarovanje helikopterjev, zavarovanje čolnov
in ladij ter nezgodno zavarovanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: avtomobilsko zavarovanje
1) Kratek opis: avtomobilsko zavarovanje, in sicer avtomobilska odgovornost,
AO plus, avtomobilski kasko, zavarovanje
dodatnih nevarnosti, zavarovanje dodatne
opreme in zavarovanje prenosne dodatne
opreme.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: zavarovanje živali
1) Kratek opis zavarovanje živali, in sicer
zavarovanje psov in zavarovanje konjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
3) Količina ali obseg obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: zavarovanje helikopterjev
1) Kratek opis: zavarovanje helikopterjev,
in sicer kasko zavarovanje helikopterjev in
zavarovanje odgovornosti za škodo, nastalo
z uporabo helikopterja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: zavarovanje čolnov in ladij
1) Kratek opis: zavarovanje čolnov, in
ladij, in sicer kasko zavarovanje čolnov in
ladij ter zavarovanje odškodninske odgovornosti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: nezgodno zavarovanje

predložilo enako število potrjenih strokovnih
priporočil s področja, za katerega se ponudnik prijavlja po predmetnem naročilu, pa
bo za ta podsklop izbran ponudnik, ki bo za
posamezen podsklop predložil potrjena strokovna priporočila z največjo vrednostjo oziroma seštevkom vseh izvedenih referenčnih
naročil, ki bodo navedena na potrjenih strokovnih priporočilih.
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, tel. ++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, internetni naslov:
faks ++386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-56/2005
Ob-6071/06
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, 1051 Ljubljana, 1501, 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:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: 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.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, 1501 Slovenija, v roke: Veronika
Bajrič, tel. ++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@
mnz.si, faks ++386/1/472-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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 zavarovanje oseb,
premoženja in interesov MNZ in Policije, št.
430-56/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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1) Kratek opis: nezgodno zavarovanje,
in sicer nezgodno zavarovanje policistov na
policijskih postajah in policistov v uradih kriminalistične policije na policijskih upravah,
zavarovanje potnikov in posadke v helikopterju ter dodatno nezgodno zavarovanje policistov za odhode v mirovne misije v tujini.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
3) Količina ali obseg: obseg storitev je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
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 zavarovanje, ki je predmet javnega
razpisa, v celoti ali po posameznih sklopih
v celoti.
Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih storitev
iz posameznega sklopa. Ostale zahteve so
podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Predmetni javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev.
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 za plačilo
mesečnega obroka.
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:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo; potrdilo o nekaznovanju; veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje zavarovalnih poslov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom;
– revizorsko mnenje o poslovanju zavarovalnice v preteklem letu;
– letno poročilo o poslovanju za leto
2004 ali 2005;
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– izjavo ponudnika o razširjenosti mreže
poslovnih enot zavarovalnice;
– pisno dokazilo domače pozavarovalnice, da ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah maksimalnega
kritja presega lastne deleže v izravnavanju
nevarnosti;
– plan poslovanja za leto 2006.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da;
– Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur. l. RS, št. 35/05);
– Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.
102/04, 76/05, 8/06).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. vrednost premije
2. razširjenost poslovne mreže

Ponderiranje

89 točk
11 točk

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-56/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 12. 4. 2006 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da, 4.000
SIT.
Način plačila:
S plačilnim nalogom, številka računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43005606, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, SWIFT CODE
BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 14. 4.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje za-

deve, 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, tel. ++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:
27. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-6074/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Urad vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Simon Figar,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-26-24, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: simon.figar@gov.si, internetni naslov: www.uvi.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 4.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UVI 20/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop 1: distribucija poštnih pošiljk
in paketov
– sklop 2: distibucija naslovljenih in
nenaslovljenih tiskovin.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.12.22.00-1; pomožni predmet, glavni besednjak: 60.12.22.30-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 71235.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.12.22.00-1; glavni predmet, glavni besednjak: 60.12.22.30-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 71235.
2) Kratek opis: distribucija poštnih pošiljk
in paketov.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.22.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 71235.
2) Kratek opis: distribucija naslovljenih in
nenaslovljenih tiskovin.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zaradi
narave predmeta naročila je obseg storitev vnaprej objektivno nemogoče v celoti
določiti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
samo sklop 2 - kandidati, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, bodo morali v 8 dneh
po podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro
izvedbo posla v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do konca veljavnosti okvirnega
sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Naročnik
plača račun v roku 30 dni od prevzema posamezne naročene storitve, šteto od dneva
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ima dovoljenje za izvajanje
univerzalnih poštnih storitev;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih od
roka za oddajo ponudbe izvedel vsaj 3 storitve prenosa poštnih pošiljk v višini posameznega naročila najmanj 3 mio SIT brez
DDV;
5. ponudnik opravlja storitve skladno s
specifikacijami.

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:
priprava strokovnih podlag za izvajanje
nalog upravljanja, varstva in vzdrževanja
državnih cest in družbeno ekonomsko
vrednotenje strokovnih podlag.
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: 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil

III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Ad 1) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (izpisek iz sodnega registra),
Ad 2) kopija odločbe ustreznega organa,
s katero je ponudniku podeljena pravica izvajanja univerzalnih poštnih storitev,
Ad 3) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 4) reference so razvidne iz obrazca
A4 – prijava; predložitev posebnega dokazila ni potrebna;
Ad 5) razvidno iz obrazca A10 – specifikacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o poštnih
storitvah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
največ 10.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: UVI 20/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 3. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh http://www.uvi.si (katalog informacij
javnega značaja, točka 2.f).
Druga možnost pridobitve: Urad vlade
RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana (tajništvo).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 3. 2006, do 12.
ure. Prijave morajo do roka prispeti na naslov naročnika: Urad vlade RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zahtevke
za dodatna pojasnila je mogoče izključno
zastavljati preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na naslovu
www.praetor.si (področje vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Republika Slovenija, Urad vlade RS za
informiranje
Ob-6092/06
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.

Stran

Stran

1588 /

Št.

23 / 3. 3. 2006

blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
2.3.1. Zagotovljen mora biti odgovorni
vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– najmanj magisterij naravoslovne ali
tehnične smeri z dokazljivimi izkušnjami na
področju svetovanja na področju upravljanja, varstva in vzdrževanja cest v vlogi odgovornega vodja projekta,
– dokazljive izkušnje pri organiziranju
poslovnega procesa,
dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju (funkcija: odgovorni vodja projekta),
navedeni skladno s predlogo.
2.3.2. Zagotovljena morata biti 2 odgovorna projektanta, ki izpolnjujeta naslednje
zahteve:
– izobrazba: univ. dipl. inž. gradb. z dokazljivimi izkušnjami na področju svetovanja
na področju upravljanja, varstva in vzdrževanja cest,
– opravljen strokovni izpit za odgovorno
projektiranje (skladen z Zakonom o graditvi
objektov ali drugim enakovrednim predpisom),
dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju (funkcija: odgovorni projektant), navedeni skladno s predlogo in potrdilo o opravljenem izpitu za odgovorno projektiranje.
2.3.3. Poleg odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta mora biti pri
ponudniku oziroma vodilnem partnerju (v
primeru skupne ponudbe) oziroma pri glavnem ponudniku (v primeru ponudbe s podizvajalci) zaposlenih vsaj še sedem redno
zaposlenih strokovnjakov. Predlagana projektna skupina (vključno z odgovornim vodjem projekta in odgovornima projektantoma)
mora zadostiti naslednjim kriterijem: najmanj
en član z opravljenim doktoratom znanosti,
najmanj dva z magisterijem in ostali z univerzitetno izobrazbo. Za vse zaposlene se
zahteva aktivno znanje slovenščine za komunikacijo z naročnikom,
dokazilo: izjava o zaposlitvi, izobrazbi in
znanju slovenskega jezika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: najugodnejša je tista ponudba, ki
doseže največje število točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 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: 7. 4. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
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– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 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 110.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-5305/06
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, Zoran
Zadek – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si,
zoran.zadek@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:
02/220-01-28 – splošni del, Zoran Zadek,
tel. 02/220-01-58 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, zoran.zadek@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela, pisarna 105/
1. nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
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 Krai-

ger, pisarna 001/ pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
omara lastne porabe;
A) RTP Tezno; B) RTP Slovenske Konjice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: omara lastne porabe RTP
Tezno.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
8,500.000 SIT
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava do 1. 7. 2006.
Sklop št. B
2) Kratek opis: omara lastne porabe RTP
Slovenske Konjice.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
7,500.000 SIT
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava do 1. 7. 2006.
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: 16,000.000
SIT brez DDV.
Sklop A: 8,500.000 SIT; sklop B:
7,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila;
konec do 1. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
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:
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(B1) spodaj navedena merila:
1. cena 89 točk,
2. reference 5 točk,
3. garancijski rok 4 točke,
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: 3. 4. 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: 3. 4. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 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.
02/22-00-128 – za splošni del, Zoran Zadek,
tel. 02/22-00-158 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Elektro Maribor d.d.

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:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 96 točk,
2. rok plačila – 2 točki,
3. certifikat SIST EN ISO ali podobno
– 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 4. 4. 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: 4. 4. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 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.
02/22-00-128 – za splošni del in Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Elektro Maribor, d.d.

Ob-5306/06
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 Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@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.
02/22-00-128 – splošni del in Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabelske razdelilne omarice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: omarice podometne.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: omarice prostostoječe
razdelilne.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
30,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: omarice prostostoječe
priključne.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
20,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
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: 55,000.000
SIT brez DDV: sklop A: 5,000.000 SIT; sklop
B: 30,000.000 SIT; sklop C: 20,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
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

Stran

Gradnje
Ob-5904/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod J.P. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-04/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. faza omejenega postopka za priznanje usposobljenosti in sposobnosti za
izvajanje gradbenih del na vodovodnem
omrežju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na območju, ki ga vzdržuje
Mariborski vodovod.
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: gradbena dela pri izgradnji in zamenjavi vodovodnih cevovodov.
Ocenjena letna vrednost del je 140 mio
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 4. 2006, konec 1. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe bo moral vsak kandidat
predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 60 dni po izstavitvi
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, kar dokazuje z izpiskom iz sodišča oziroma potrdilom, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
če je registriran pri davčnem uradu;
2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno, kar dokazuje
z izpiskom iz sodne ali druge ustrezne evidence oziroma lastno izjavo ponudnika, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno;
3. 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, kar dokazuje s potrdilom ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države,
v kateri ima ponudnik sedež, kar dokazuje
z izpiskom iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati, kar dokazuje s potrdilom,
da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik sedež; potrdilo mora biti v originalu in ne starejše kot 30 dni od datuma,
določenega za oddajo ponudbe;
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6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, kar dokazuje s potrdilom Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je celotni prihodek ponudnika v zadnjih treh letih znašal poprečno vsaj 150
milijonov SIT letno, kar dokazuje z izkazom
poslovnega izida (obrazec, ki se odda na
AJPES) za zadnja tri poslovna leta;
8. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila, kar dokazuje z izjavo ponudnika
(OBR-1/5);
9. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa, kar dokazuje
s potrdilom poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa. Če ima
ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. da predloži seznam najpomembnejših enakih ali podobnih gradenj v zadnjih
petih letih, katerih vrednosti morajo znašati
poprečno vsaj 50 milijonov SIT letno, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumom izvedbe, kar dokazuje
z izpolnjenim obrazcem OBR-1/6 ter potrdili
za dobro opravljeno delo. Potrdila za dobro opravljeno delo morajo vsebovati kraj
in kakovost izvedenih del ter izjavo, da pri
izvedbi del niso bili prekoračeni roki, določeni s pogodbo;
11. da je ponudnik usposobljen vsaj 20%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju in lastno tehnično opremo, kar pomeni, da ima v rednem delovnem
razmerju vsaj 8 delavcev ter v svoji lasti vsaj
tri rovokopače, kar dokazuje z obrazcem
OBR-1/9 in kopijami obrazca M-2 ter izjavo,
da ima tehnične zmogljivosti za razpisana
gradbena dela (OBR-1/7);
12. da nudi minimalni 60 dnevni rok plačila po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika,
kar dokazuje s izjavo o plačilnih pogojih
(OBR-1/8);
13. da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti za
podobna dela iz prejšnjih pogodb, sklenjenih
s katerimkoli naročnikom v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa in da naročniki
niso vlagali pritožb ali pripomb na izvajanje
pogodbenih določil, kar dokazuje z izjavo,
da je pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti in da naročniki niso vlagali pritožb
in pripomb na izvajanje pogodbenih določil;
14. da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilih strokovnega
nadzora s strani naročnika, kar dokazuje i
izjavo ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilih strokovnega
nadzora (OBR-1/10).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-04/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 3. 2006, cena:
25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 04515-0000539052.

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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Mariborski Vodovod J.P. d.d.

Storitve
Ob-5304/06
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, Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.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.
02/220-01-28 – splošni del, Božidar Govedič, tel. 02/220-01-57 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@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. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
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. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: priloga IA, št. 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeni nadzor pri gradnji zahtevnih
elektroenergetskih objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– objekti.
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: 70,000.000
SIT/3 leta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 leta od priznanja usposobljenosti
in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
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: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v 2. fazi
javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe
vse kandidate, katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 78 točk,
2. reference – 20 točk,
3. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Naročnik bo merila uporabil v 2. fazi javnega razpisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 3. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: 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: 20. 3. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

II.5) Kratek opis: javni razpis po omejenem postopku za dobavo prehrambenega blaga v Živalskem vrtu Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 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. 04/05 – sklop 1, sklop
2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 6, sklop
9, sklop 10: Mercator d.d., Dunajska cesta
107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 1, sklop 2,
sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 6, sklop 7,
sklop 8, sklop 9: Sipic, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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. 04/05 – sklop 1, sklop 2,
sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 6, sklop 9:
Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 11, sklop 12,
sklop 13: Zajček, Pavlin Andreja s.p., Plešivica 41, 1357 Notranje Gorice, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 14: Mlinar
Aleš s.p., Zvirče 83, 4290 Tržič, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 15: Ilc Drago, Goriča vas 48, 1310 Ribnica, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 15: Jaklič
Metod, Andol 1, 1316 Ortnek, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 15: Grm Janez, Zagorica 17, 1312 Videm-Dobrepolje,
Slovenija.
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. 04/05 – sklop 15: Hrastnik
Martina, Obrežje 8, 1432 Zidani Most, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30 Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del, Božidar Govedič, tel. 02/220-01-57 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Elektro Maribor d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-5303/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: mag.
Dušan Lužar, Ulica Stare pravde 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20, faks
01/230-61-30, elektronska pošta: Lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža opreme za poslovno enoto Lekarna Šentvid.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Mizarstvo Otmar, Otmar
Medved s.p., kontaktna oseba: Otmar Medved, Mamolj 8a, 1272 Polšnik, Slovenija, tel.
01/89-73-095, faks 01/89-73-095.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,569.840 SIT brez
vključenega DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-454/06 z dne 20. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-5745/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živalski vrt Ljubljana, kontaktna oseba: Jana
Puhar, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-42-190, faks 01/24-42-185,
elektronska pošta: jana.puhar@zoo.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 04 / 05.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/05 – sklop 15: Smerdel
Janez, Trnje 104, 6257 Trnje, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 16: Postojnske mesnine d.o.o., Tržaška cesta 45, 6230
Postojna, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 16: KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280 Idrija, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 16: Litijska
mesarija d.d., Slatina 1, 1275 Šmartno, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 17: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Slivje 2, 8312 Podbočje,
Slovenija.
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. 04/05 – sklop 19: BV&S
d.o.o., Novo mesto, Stopiče 92, 8322 Stopiče, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 24, sklop 25:
D.J. Don d.o.o., Tovarniška cesta 15, 3312
Prebold, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 26, sklop 36,
sklop 41: Vetpet d.o.o., Kantetova ulica 18,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 27, sklop
28: Lorum d.o.o., Stebijeva cesta 13, 1231
Ljubljana, Slovenija.
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. 04/05 – sklop 35:
Tukano d.o.o., Zgornje Hoče 7, 2311 Hoče,
Slovenija.
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN–04/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29839/05.
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: 23. 2. 2006.
Živalski vrt Ljubljana
Ob-5905/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/05 JN VV.
II.5) Kratek opis: stroj za čiščenje ulic
po sistemu staro za novo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– tehnične karakteristike.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/05 JN VV: Exprum d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Roman Piškur,
Celovška 62, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-38-33, faks 01/434-75-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,500.000 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:
30. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 113 z dne 16. 12. 2005,
Ob-35028/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 430-29/2005
Ob-5969/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu upravnih enot RS,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.45.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za dobavo
obrazcev izpiskov iz matičnega registra, št.
430-29p/2005.

II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava obrazcev izpiskov iz matičnega registra.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 147,702.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in urejenost sistema kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-29p/2005: Cetis d.d., kontaktna oseba: Mihaela Colnarič, Čopova 24,
3000 Celje, Slovenija, tel. +386/3/427-85-33,
faks +386/3/427-88-41, elektronska pošta:
Mihaela.Colnarič@cetis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena okvirna triletna ponudbena vrednost je 74,166.018,88 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: 430-29p/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne; poziv k sodelovanju št.
1714-07-403-29p/2005/16, z dne 25. 4.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu upravnih enot RS
Ob-6075/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 521/2005-4.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,960.124,40 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. 521/2005-4: Elektro
Maribor d.d., kontaktna oseba: Valentina
Sabol, univ. dipl. ek., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-668, faks
02/22-00-676.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je

23 / 3. 3. 2006 /

1593

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 12,960.124,40 SIT, najvišja ponudba:
17,014.921,08 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: 521/2005-4.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 116 z dne 23. 12. 2005,
Ob-35556/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja Dornava

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ponudbeno
ceno, reference na podobnih objektih, garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Topos Hotavlje, d.o.o., Hotavlje 74, 4224
Gorenja vas.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe brez DDV:
91,566.058,19 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 23975/05 z dne 9. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: vrednost gradbenih
del, ki so potrebne za izgradnjo elektrokabelske kanalizacije se delijo med Občino
Gorenja vas – Poljane in Elektro Ljubljana.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Občina Gorenja vas - Poljane

Št. 404-08-521/2005-29
Ob-6404/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: Javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 405/2005-ODP, nakup izolirnih dihalnih aparatov.
II.5) Kratek opis: nakup izolirnih dihalnih aparatov – 380 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,000.000 SIT brez vključenega
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– vrednost ponudbe: utež = 0,90,
– dobavni rok: utež = 0,10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 405/2005-ODP
– nakup izolirnih dihalnih aparatov: MI STAR
II d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Dimnik,
Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-83-20, faks 01/242-83-24, elektronska pošta: mi-star@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
72,686.400 SIT, sklenjene dne 20. 2. 2006;
najnižja vrednost 72,686.400 SIT, najvišja
vrednost 76,608.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-521/2005-29.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 95-96 z dne 28. 10.
2005, Ob-29130/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob-5301/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, kontaktna oseba: Predrag
Sekulič, tel. 01/47-34-768, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-600,
faks 01/43-16-035, elektronska pošta:
urscl@caa-rs.si,
internetni
naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup in obnova dela varovalne ograje na območju letališča Maribor.
II.5) Kratek opis: nakup in obnova dela
varovalne ograje na območju letališča
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,000.000 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. Ob-15256/05: Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,480.707,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 8,3%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-5/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15256/05 z dne 3. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; projekt delno sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-5799/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gorenja vas - Poljane, kontaktna oseba: Nataša Kopač, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-83-114.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 047-410/05.
II.5) Kratek opis: izvedba komunalne
opremljenosti gospodarske cone Todraž.

Stran

Ob-6073/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza na Primorskem - Universita del
Litorale, kontaktna oseba: Denis Petelin Žerovnik, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 041/607-188, faks 05/611-75-30, elektronska pošta: rektorat@upr.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih in
več del grabeno-obrtniških in instalacijskih del na objektu Rektorat Univerze na
Primorskem in Fakulteta za humanistične študije v Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,170.168,40 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3715-21/05 - aneks 1: Makro 5 gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Žigante, Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48,170.168,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Univerza na Primorskem - Universita del
Litorale

Stran
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Storitve
Št. 430-1/2006-01111-00
Ob-5473/06
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila storitev za
tiskanje obrazca za napoved dohodnine,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13 z
dne 10. 2. 2006, Ob-3280/06, se dopolni
naslednja točka:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Javno naročilo št. JN 01/2006 tiskanje
DOH: SET podjetje za usposabljanje invalidov d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana
– Polje, kontaktna oseba: Avgust Hribar, tel.
01/587-44-62, telefaks 01/528-23-01.
Davčna uprava RS
Ob-5299/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-066/2005-E-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje standardne strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
13,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-066/2005-E-ODP/S.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-066/2005E-ODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 99-101 z dne 11. 11.
2005, Ob-30281/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik, skladno z
določili 25. člena ZJN-1A, ni izbral nobenega ponudnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-5300/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-083/2005-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje HP Compaq Intel strežnikov in
DLT knjižnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
7,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-083/2005-1L-ODP/S:
S&T Hermes Plus, Informacijski sistemi d.d.,
kontaktna oseba: Iztok Treven, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-55-200, faks 01/58-55-204.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-083/2006-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 120-121 z dne 30. 12.
2005, Ob-36478/05.
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.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-5302/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 9-1A.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca za revizijo poslovanja Pošte Slovenije, d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 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. 91/S.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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: da; Ob-35053/05 z dne 16. 12. 2005.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5476/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JP Komunala Izola d.o.o., kontaktna oseba: Miran Milenkovski, Industrijska cesta
8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-34-950,
faks 05/66-34-949, elektronska pošta: miran.milenkovski@komunala-izola.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje raznih del
iz dejavnosti naročnika na vzdrževanju
javnih površin ter interventnih del na kanalizaciji in na pokopališču na območju
Občine Izola.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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. 1/2006: Čiščenje javnih
površin, zidarstvo in fasaderstvo, Mejzinolli Fehmi s.p., kontaktna oseba: Mejzinolli
Fehmi, Tominčeva 5, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena NK delavec 1.410
SIT/uro.
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: 67/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37912/05.
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: 21. 2. 2006.
JP Komunala Izola d.o.o.
Št. 286/06
Ob-5485/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Pengov, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11, elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8-6/06-REZ.
II.5) Kratek opis: cestni prevoz
5.500.000 l dieselskega goriva na relaciji
Sermin – Ortnek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,500.000 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. JN8-6/06-REZ: Bubnič Ivan s.p., Avtoprevozništvo, kontaktna
oseba: Monika Bubnič, Obrov 61b, 6243
Obrov, Slovenija, tel. 05/66-33-207, faks
05/66-33-210, elektronska pošta: monika.bubnic@avtoprevoznistvo-bubnic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,570.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2006.
ZORD Slovenija

II.1) Vrsta javnega naročila:
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: priprava osnutkov
mesečnih in letnih dovoljenj za izredne
prevoze.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 119,903.199 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. B-001: B&B, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Cesta Staneta
Žagarja 27a, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 119,903.341 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:
23. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 025-69/2005
Ob-5922/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1A.
II.5) Kratek opis: izvajanje čiščenja poslovnih prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,704.000 SIT za obdobje dveh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference.
V.1.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 025–69/2005 poslovni prostor: območna enota Maribor: Čistilni
servis Vajda, s.p., kontaktna oseba: Bogdan
Vajda, Levstikova 5, 2366 Muta, Slovenija,
tel. 041/680-159, faks 02/876-14-87, elektronska pošta: Bogdan.Vajda@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,280.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
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. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob–37481/05 z dne 13. 1. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Su 040802-2/2005
Ob-6076/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče, kontaktna oseba: Elizabeta Orešnik, Zoisova 2, 4000 Kranj, RS, tel.
04/27-11-214, faks 04/27-11-203, elektronska pošta: elizabeta.oresnik@sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040802-2/2005.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, rednega čiščenja v skupni izmeri 4.351 m2, izvajanje
občasnega čiščenja - nadomeščanja- v
izmeri 1.734 m2.
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. Su 040802-2/2005: Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Starman,
Ljubljanska c. 12/f, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-19.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
133,41 SIT/m2 če čistila zagotavlja naročnik
in 148,00 SIT/m2 če čistila zagotavlja izvajalec, najvišja ponudba: 175,45 SIT/m2 če
čistila zagotavlja naročnik in 182,20 SIT/m2
če čistila zagotavlja izvajalec.
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: Su 040802-2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34066/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2006.
Okrožno sodišče
Ob-6081/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila:
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija
G2-104/1136 Kranj – Sp. Brnik; prestavitev ceste v območju letališča Brnik – izdelava PGD/PZI projekta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-182: Projekt nizke
zgradbe d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,779.484 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11.
2005.
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: 21. 2. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-6082/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.

Stran

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-5757/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: stikalne naprave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,500.000 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.: 18/05-A: Elektronabava
d.o.o., Ulica 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): cena: sklop A: 59,489.100
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 18/05-B: Tehmar
d.o.o., Panonska ulica 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop B: 17,102.000
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 18/05-C: Elektronabava
d.o.o., Ulica 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop C: 699.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 18/05-D: C&G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop D: 6,432.750
SIT.
Valuta: 120 dni.
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. 18/05-A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A: 59,489.100 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 18/05-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop B: 17,102.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 17/05-C.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop C: 699.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 18/05-D.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop D: 6,432.750 SIT.
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Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 78
z dne 19. 8. 2005, Ob-22557/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-5760/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: drogovi leseni impregnirani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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.: 9/05: Eltima d.o.o., Šlandrova ulica 8A, 1231 Ljubljana – Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,095.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
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. 9/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 53,095.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 76
z dne 12. 8. 2005, Ob-22031/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.

VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-5763/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: osebna zaščitna sredstva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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.: 6/05-A: Zavas d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop A: 34,659.410
SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 06/05-B: Stik d.o.o., Osojnikova 9, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop B: 25,085.920
SIT.
Valuta: 90 dni.
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. 06/05-A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A: 34,659.410 SIT.
Valuta: 90 dni.
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 06/05-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop B: 25,085.920 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40-41 z dne 22. 4. 2005, Ob-10846/05.
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VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-5765/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
II.5) Kratek opis: opreme zaščite in vodenja:
– sklop A: RTP Slovenske Konjice,
– sklop B: RTP Tezno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 159,000.000 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.: 92437 – sklop A: Elektronabava d.o.o., Ulica 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop A: 107,240.250
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 92438 – sklop B:
C&G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop B: 95,982.703
SIT.
Valuta: 60 dni.
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. 92437.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A: 107,240.250
SIT.
Valuta: 60 dni.
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 92438.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop B: 95,982.703 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante

Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
103 z dne 18. 11. 2005, Ob-31045/05.
Uradno glasilo Evropskih skupnosti; št.
2005/S220-217512 z dne 16. 11. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Javni razpisi
Ob-5776/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
objavlja
spremembe in dopolnitve
javnega razpisa za pridobitev sredstev
evropskega sklada za regionalni razvoj
– ESRR – ukrep 1.2:
Spodbujanje razvoja turističnih
destinacij – Turistična infrastruktura III
objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 15-17/2006
V točki 7. Višina sredstev, se tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Višina sofinanciranja posamezne inve
sticije v obnovo in posodobitev obstoječe in
izgradnjo nove turistične infrastrukture se
lahko sofinancira do:
– 20% upravičenih stroškov investicije v
primeru velikih podjetij,
– 30% upravičenih stroškov investicije v
primeru srednje velikih podjetij ter
– 40% upravičenih stroškov investicije v
primeru majhnih podjetij in samostojnih podjetnikov – posameznikov,
vendar za investicije do 5.000,000.000
SIT (brez DDV) do največ 500,000.000
SIT oziroma za investicije v vrednosti
5.000,000.000 SIT (brez DDV) in več do
največ 1.000,000.000 SIT.«
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-5921/06
Popravek
V javnem razpisu za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3847/06, se pod II. Prodajni pogoji:
– besedilo 1. točke nadomesti z naslednjim besedilom: »1. Nepremičnina se bo
prodala najmanj za izklicno ceno. Interesenti
so seznanjeni s tem, da namerava prodajalec izbrati izvajalca, ki bo objekt najkasneje
do 15. 5. 2006 saniral do tretje gradbene
faze, zato bo kupec dolžan plačati tudi vrednost delne prenove nepremičnine izvajalcu
(statična utrditev objekta, izvedba strehe in
fasade, vgrajevanje oken), v vrednosti ca.

Po definiciji iz Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-UPB1) (Ur. l. RS, št. 15/05).
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20,000.000 SIT po mesečnih situacijah, ki
zapadejo v plačilo v 60 dneh od izstavitve
vsake situacije (prva situacija bo izstavljena
v aprilu 2006), oziroma da bo namesto tega
prodajalec s kupcem sklenil pogodbo, s katero bo kupec prevzel izvedbo teh del v prej
določenem roku ob ustreznem zavarovanju
izvedbe teh del v korist prodajalca.«
– besedilo prvega odstavka 8. točke nadomesti z naslednjim: »8. Kupnino je kupec
dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Stroške prenove plača kupec po izdanih situacijah po dejanskih stroških izvajalcu prenove v predvidenih plačilnih rokih, ne daljših
kot 60 dni, in fotokopijo plačilnega naloga
posreduje Občini Postojna, oziroma bo izvedel prenovo objekta v lastni režiji.«
Občina Postojna
Št. 4302-3/2006-1
Ob-5287/06
Na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic
univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni
list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06) in Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge
v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 64/04)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za mednarodno
sodelovanje visokošolskih zavodov v
letu 2006
1. Ime in sedež ministrstva: Republika
Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo v letu 2006 dodeljuje sredstva za financiranje mednarodnega sodelovanja visokošolskih zavodov. Sredstva se
lahko dodelijo za plačilo stroškov seminarjev, delavnic, konferenc in drugih oblik dela
(v nadaljevanju projekt) v Republiki Sloveniji
na naslednjih tematskih področjih:
1. upravljanje in vodenje visokošolskih
zavodov,
2. skupni študijski programi (»joint degrees«),
3. kreditni sistem študija in prehodi med
študijskimi programi,
4. kreditni sistem študija ter notranja mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev,
5. priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
6. zunanja evalvacija visokošolskih zavodov in študijskih programov,
7. privlačnost slovenskega visokega šolstva za študente iz tujine.
Projekt mora biti organiziran v sodelovanju s tujimi ali z mednarodnimi institucijami
oziroma organizacijami ali strokovnjaki (v
nadaljevanju partnerji), ki se ukvarjajo z visokim šolstvom.
Projekt je lahko financiran iz različnih
virov.
3. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
Za financiranje lahko kandidirajo:
– univerze in samostojni visokošolski
zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija,
– zasebni koncesionirani samostojni visokošolski zavodi,
– zasebni samostojni visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, če pridobivajo javna sredstva;
(v nadaljevanju: prijavitelj).
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Vloga na razpis se mora pripraviti in oddati za vsak projekt posebej na prijavnem
obrazcu št. MVZT-MS2006.
Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem prijav lahko komisija od prijavitelja
zahteva dokazila o navedbah iz prijavnega
obrazca.
4. Merila za izbiro
Strokovna komisija bo praviloma za
vsako tematsko področje izbrala po enega
izvajalca (prijavitelja) z največjim številom
zbranih točk. Če za posamezno tematsko
področje ne bo prijav ali ne bodo izbrane,
lahko ministrstvo izbere po dva projekta ali
več s preostalih področij.
Vrednost projekta ni omejena, vendar si
lahko prijavitelj pri ministrstvu na podlagi
tega razpisa pridobi največ 5,000.000 SIT,
pri čemer je lahko posamezni strošek poplačan le iz enega vira.
Projekte bo ocenjevala strokovna komisija, pri tem pa upoštevala naslednja merila
za izbiro:
1. reference tujih ali mednarodnih partnerskih institucij, organizacij in strokovnjakov s tematskega področja (npr. število
skupnih študijskih programov, že uveljavljen kreditni sistem, praksa glede priznavanja prej pridobljenega znanja) – največ
10 točk;
2. število domačih in tujih partnerskih
oziroma sodelujočih institucij – največ 10
točk:
– projekt organizira ena fakulteta v sodelovanju z eno tujo fakulteto,
– projekt organizira skupaj več domačih in več tujih fakultet za celotno študijsko
področje;
– projekt organizira univerza v sodelovanju s tujo univerzo ali drugo institucijo za
eno študijsko področje,
– projekt organizira univerza v sodelovanju s tujo univerzo ali drugo institucijo za dve
študijski področji ali več;
3. ciljne skupine – največ 10 točk:
– fakulteta, ki projekt organizira,
– več fakultet z enega, dveh ali več študijskih področij,
– visokošolski zavodi in uporabniki znanja (gospodarstvo);
4. predviden izid projekta – največ 20
točk:
– seznanjanje s prakso na domačih in tujih institucijah oziroma način uresničevanja
predpisov in priporočil v praksi,
– priprava in objava sklepnih ugotovitev
o obravnavani temi,
– priprava in objava splošno uporabnih
priporočil o obravnavani temi.
Sklep o izbiri prejemnikov sredstev ministrstvo pošlje vsem prijaviteljem. Hkrati izbrane prejemnike sredstev povabi k podpisu
pogodbe.
5. Okvirna sredstva: ministrstvo bo za
financiranje mednarodnega sodelovanja namenilo okvirno 35,000.000 SIT.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: sredstva morajo
biti porabljena v letu 2006.
7. Roki: prijave na razpis morajo prispeti
v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj
– vloga na Javni razpis za dodelitev sredstev za mednarodno sodelovanje visokošolskih zavodov v letu 2006« ter navedbo
imena in naslova prijavitelja. Rok za oddajo
prijav je 30. 3. 2006. Kot pravočasne se
štejejo prijave, ki prispejo na ministrstvo
ali pa so oddane priporočeno na pošto do
izteka roka.
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8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 4. 4. 2006 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13/4. nadstropje. Odpirajo
se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene vloge. Nepravočasne in ne
pravilno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju. Odpiranje vlog je javno.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: sklep o izbiri
bo sprejet najkasneje do 28. 4. 2006.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v rubriki Javni razpisi:
http://www.mvzt.gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/478-46-48.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4302-4/2006
Ob-5924/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02-ZJU), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05), 31. člena Zakona o
visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l.
RS, št. 22/01) objavlja Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo,
javni razpis
za izbiro študentskih domov za
študijsko leto 2006/2007
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa: javni razpis
se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in
drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih
za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi),
ki sprejemajo študente v skladu z določili
Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01) in ki jim bo ministrstvo dodeljevalo subvencije za bivanje
študentov.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, ki se prijavljajo na javni razpis:
a) na tem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri pristojnem
organu registrirani za dejavnost študentskih
domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave
po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in
čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem razpisu za
sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več postelj.

b) vloga na javni razpis mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije, ki je priloga temu
razpisu. Razpisni obrazec mora biti v celoti
izpolnjen in mora vsebovati vse zahtevane
priloge. Zasebni študentski domovi morajo
prijavi na razpis priložiti:
1. dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da imajo na določeni
nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo
stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki jim
omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini;
2. dokazilo pristojnega organa o tem,
da so registrirani za dejavnost študentskih
domov;
3. natančne podatke o vseh bivalnih
zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičene do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki
bodo bivanje v njem podaljševali;
4. podatke o ceni bivanja v domu (če se
cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno
navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v domu v
zadnjih treh mesecih) in elementih, iz katerih
je sestavljena;
5. pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev;
6. izjavo o tem, da bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša
subvencija;
c) vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako mora vlagatelj
soglašati s pogoji in merili, navedenimi v
tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni
dokumentaciji ter potrditi resničnost oziroma
točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa
ustrezajo originalom.
d) Razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji so vezani
na proračunske zmogljivosti ministrstva. V
primeru, da pride do sprememb v državnem
proračunu ali finančnem načrtu ministrstva,
ki neposredno vpliva na ta razpis ali na
sklenjene pogodbe se s sklenitvijo aneksov
pogodbe spremenijo tako, da se jih ustrezno
prilagodi in to sorazmerno spremembam v
državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
Ministrstvo mora, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev, kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe.
Vlagatelj poda tudi soglasje k preverjanju
namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko, za kontrolo porabe sredstev, kadarkoli
zahteva od izbranega prijavitelja vpogled
v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru,
ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali
nenamensko porabo sredstev, je izbrani
prijavitelj dolžen ministrstvu povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonitimi
obrestmi vred, računano od dneva nakazila
takih nenamensko porabljenih sredstev, kot
tudi odgovarja ministrstvu za vso nastalo
materialno in moralno škodo.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
1. oddaljenost namestitve od najbližjega
javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda;
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2. število ponujenih postelj.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v
zasebnih študentskih domovih v študijskem
letu 2006/2007, je 84,000.000 SIT.
VI. Subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim zasebni študentski
dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma
aneks k pogodbi in bo na seznamu, ki ga
bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o
subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l.
RS, št. 22/01) ministrstvu pošiljale pisarne
za študentske domove. Subvencije se bodo
nakazovale mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom
in izbranim zasebnim študentskim domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ter opremljenost vloge:
Ponudniki oddajo prijavo s prilogami pisno, in sicer priporočeno po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo biti osebno oddane oziroma priporočeno poslane v zaprti ovojnici z
oznako «Ne odpiraj – prijava na razpis za izbiro študentskih domov« na prednji strani ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Rok za oddajo prijave je 20. 3. 2006.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ali pa so oddane priporočeno na pošto do izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev:
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila komisija za vodenje
postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministrstva. Odpiranje vlog
bo 22. 3. 2006 ob 13. uri v sejni sobi ministrstva, Trg OF 13, 4. nadstropje.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo najkasneje do 6. 4. 2006
sprejel sklep o izbiri zasebnih študentskih
domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom
o izbiri pozvalo vlagatelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo na spletnih straneh
www.mvzt.gov.si, v rubriki javni razpisi.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite vsak delovni dan na tel. 01/478-47-33.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

– so pravne osebe, registrirane za opravljanje osnovne dejavnosti na področju kulturne dediščine ter za posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
kopija veljavnega izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje osnovne dejavnosti na
razpisnem področju: dejavnost muzejev ali
varstvo kulture dediščine ali arhivske dejavnosti; ali izpiska oziroma potrdila upravne
enote ali izpiska AJPES-a, iz katerega je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje zgoraj navedene dejavnosti ter
priložen ustrezen akt, iz katerega je razvidna osnovna dejavnost predlagatelja. Izpisek ne sme biti starejši od šestih mesecev
in mora odražati dejansko stanje);
– ali posamezniki, ki delujejo na razpisnem področju in imajo stalno bivališče v
RS (obvezno dokazilo: seznam referenc
posameznika na razpisnem področju v letih
2004 in 2005);
– prijavijo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2006 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost projekta ali rezultatov
projekta);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2005, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2005);
– ne prijavljajo vsebin, ki so že bile izbrane na javnih pozivih za leta 2004- 2006,
oziroma na drugih projektnih razpisih ministrstva za leta 2004 -2006 (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da projekt ni bil
izbran na programskem ali projektnem razpisu ministrstva za obdobje 2004-2006);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava o
tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu
s projektom, ki je bil izbran na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti);
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% vseh
predvidenih stroškov in ne sme presegati
višine 10 odstotkov razpoložljivih sredstev
predvidenih na razpisnem področju (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja
o ne preseganju finančnega deleža);
– v primeru, da bo razstava dostopna
javnosti vsaj tri leta in je nakup opreme
nujno potreben za realizacijo, lahko izjemoma ministrstvo sofinancira tudi nakup nujne
opreme (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo razstava dostopna javnosti vsaj tri leta in je nakup opreme nujno
potreben za realizacijo);
– ne prijavljajo investicij in investicijskega vzdrževanja;
– ne prijavljajo več kot enega projekta na
področju kulturne dediščine.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za kulturo, imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge, ki
niso pravočasne, ali niso popoln, ali jih ni
vložila upravičena oseba, zavrže minister
s sklepom.

Št. 122/06
Ob-5944/06
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št 6/03, 97/03 in 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04

in 104/05) ter na podlagi sklepa ministra št.
403-594/2006/1 z dne 16. 2. 2006 objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
projektov na področju kulturne
dediščine, ki jih bo v letu 2006
financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 14,
oznaka JPR14-KD-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih
kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na
področju kulturne dediščine, in sicer:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, katerih
programi niso bili izbrani na javnem pozivu
(JP2 2004-2006),
– javnih zavodov, ki za leto 2006 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta,
– posameznikov, ki delujejo na področju
kulturne dediščine.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki opravljajo dejavnost na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulturne dediščine.
Posamezniki so samostojni ustvarjalci na
področju kulturne dediščine in ostale fizične
osebe, ki delujejo na razpisnem področju.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2006. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je znesek, ki naj bi ga za
izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati višine 10% razpoložljivih sredstev
predvidenih v razpisni dokumentaciji.
Prav tako ne sme zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta presegati
70% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje
Razpis se nanaša na področje kulturne dediščine in obsega naslednje možne
projekte:
a) promocija – razstavna dejavnost (pri
prava, realizacija in promocija razstave),
b) podporni projekti na področju varstva
kulturne dediščine (projekti, ki prispevajo k
varstvu in dodatnemu dvigu kvalitete varstva
kulturne dediščine).
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:
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Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija
projekta) v letu 2006 razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
5. Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– kakovosten in prepoznaven projekt;
– stopnja celovitosti vsebine in zaokroženosti projekta;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnost projekta javnosti (število obiskovalcev, udeležencev).
Strokovna komisija bo pravočasne, popolne in vloge, ki jih je podala upravičena
oseba, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev. Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda o ustreznih vlogah odločbo,
s katero odloči katere kulturne projekte se
sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu
in katere ne.
3. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za premično kulturno
dediščino bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev.
V sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire glede na ovrednotene kriterije, dosegli
najmanj 35 točk.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Število točk za posamezni razpisni kriterij
je 0 točk (neustrezno), 5 točke (dobro) ali 10
točk (odlično).
Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 35 točk.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici:
zelo kakovostno (50 točk), kakovostno (45
in 40 točk), ustrezno (35 točk), nezadovoljivo (0-30 točk).
Višina odobrenih sredstev za projekt bo
odvisna od višine prejetih točk in števila
projektov, uvrščenih na seznam odobrenih
projektov.
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti predložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska obrazložitev predlaganega
projekta;
– reference predlagateljev projekta na
področju kulturne dediščine (za leti 2004
in 2005);
– podpisana izjava navedenega avtorja
ali avtorske skupine o sodelovanju pri predlaganem projektu;
– podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne
službe na področju varovanja kulturne dediščine o predlaganem projektu;
– podpisana, žigosana in datirana izjava
sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za
realizacijo predlaganega projekta;
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– natančna razčlenitev finančne zgradbe predlaganega projekta (specifikacija
materialnih stroškov, avtorskih honorarjev
in ostalih stroškov na dodatnem listu, s ponudbami).
8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR14-2006, znaša 40,000.000
SIT za predvidoma 20–25 izbranih predlagateljev.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2006
in 2007.
10. Razpisni rok
Razpis JPR14-2006 se prične 3. 3. 2006
in zaključi 3. 4. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce z navedbo obveznih
prilog,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih pogojev«,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– potrdilo o registraciji in priložen ustrezen akt, iz katerega je razvidna osnovna
dejavnost predlagatelja (pravne osebe in
samostojni podjetniki), oziroma seznam referenc (posamezniki),
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (v primeru
posameznikov samo podpisane),
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, ipd.).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za razpisno področje in vrsto
projekta ter mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 3. 4. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis 2006 z obvezno navedbo
razpisnega področja (Kulturna dediščina) in
oznako JPR14-KD-06. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. 4. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

12.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so
naštete v točki 11.
12.4. Dopolnjevanje vlog je možno le v
razpisnem roku z nujno oznako, na katero
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema pogoje, kriterije in vsa določila
razpisa in razpisne dokumentacije.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur ministrstva je Vida Koporc Sedej, višja svetovalka I.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva v času od 3. 3. 2006 do
31. 3. 2006 (tel. 01/369-59-50 ali e-pošta:
Vida.Koporc@gov.si).
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe se lahko seznanijo
z razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu
predvidoma v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog, ki se bo pričelo predvidoma
6. 4. 2006.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-36/2006
Ob-6065/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53, objavlja na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Ur. l.
RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG, 62/04-odl. US in 93/05-ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje
veterinarske dejavnosti dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za izvajanje veterinarske dejavnosti
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v
nadaljnjem besedilu: DDD).
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in koncesionarjem.
4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske in druge organizacije,
ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja
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pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti
DDD.
5. Pogoji: za izvajanje dejavnosti iz 2.
točke mora imeti prijavitelj ob prijavi odločbo
o izpolnjevanju pogojev za izvajanje DDD.
6. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do 31. 12. 2006.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo
vloge prispele na naslov iz 9. točke do
vključno 15. dne v mesecu. Prijave prejete
po 15. bodo obravnavane pri odpiranju vlog
v naslednjem mesecu.
8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj - javni razpis - koncesija - izvajanje DDD«, na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9. do
10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije

in prispevki pri čemer cena ure ne more biti
večja od 4.200 SIT (vrednost sofinanciranja
največ 3.150 SIT/uro).
Vrednost sofinanciranja stroškov opreme delovnega mesta ne more znašati več
kot 1,000.000 SIT/raziskovalca. Sofinanciranje se obračuna od nabavne vrednosti
brez DDV.
Pomoč se dodeljuje po pravilu de minimis. Prejemniku se v treh zaporednih letih
ne more dodeliti več kot 100.000 EUR pomoči iz naslova de minimis. Upošteva se
vsota vseh prejetih pomoči iz tega naslova
v navedenem obdobju, ne glede na vir sredstev. Kontrola se vrši na osnovi centralne
baze podatkov, ki jo o prejemnikih pomoči
de minimis vodi Ministrstvo za finance.
Navedena omejitev velja samo za pomoč, ki se dodeljuje po pravilu de minimis,
in ne omejuje podjetij pri pridobivanju preostalih državnih pomoči.
6. Obdobje sofinanciranja: sofinancirajo
se upravičeni stroški posameznega raziskovalca za obdobje največ 24 mesecev.
Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni
stroški, ki so nastali po datumu sklenitve
pogodbe z ministrstvom in so bili plačani do
predložitve zahtevka za sofinanciranje, kar
podjetje dokaže s potrdilom o plačilu. Zadnji
možni rok za izstavitev zahtevka za sofinanciranje je 20. 11. 2008.
7. Upravičeni prejemniki sredstev: so
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
15/05 – UPB1 – v nadaljevanju: ZGD), (v
nadaljevanju: podjetja).
Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo
podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
izkažejo interes in potrebo za zaposlitev raziskovalca skladno s 3. točko tega razpisa.
8. Pogoji za kandidiranje
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– na dan objave razpisa poslujejo manj
kot 1 leto in ne ustvarjajo prometa iz osnovne dejavnosti (izjemoma so upravičena tudi
podjetja inkubiranci, čeprav poslujejo manj
kot 1 leto),
– so na dan 31. 12. 2005 zaposlovala
manj kot 2 osebi za polni delovni čas (izjemoma so upravičena tudi podjetja inkubiranci, ki v času prijave zaposlujejo najmanj
1 osebo za polni delovni čas),
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– so bila na dan 31. 12. 2005 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02),
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih javnih sredstev,
– imajo neporavnane obveznosti do ministrstva oziroma do države,
– so navedena v seznamu podjetij s katerimi se na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 43/05)
ne sme poslovati,
– glavna dejavnost podjetja je v dejavnostih: kmetijstvo, ribištvo, živilsko predelovalna industrija in transport.
Zaposlitev v gospodarstvu mora biti za
polni delovni čas, za obdobje najmanj dveh
let.

Št. 430-19/2006-3
Ob-6059/06
Na podlagi 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. 108/04; v nadaljevanju: PPIPRS), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002-2006 in mnenja MF, SSDP, o priglasitvi
»de minimis« pomoči »Sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu« (št. priglasitve:
M002-2045419-2006), Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalcev v
gospodarstvu (okrepitev razvojnih enot
podjetij z novimi magistri in doktorji)
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Cilj razpisa: spodbuditi prehod najmanj 50 naravoslovno-tehničnih raziskovalcev (magistrov in doktorjev) iz znanosti v
gospodarstvo in zagotoviti kakovostna delovna mesta v podjetjih, ki bodo omogočala
učinkovitejšo uporabo znanja za gospodarski razvoj in rast.
Namen ukrepa
je povečanje pretoka znanja iz javne
znanstveno raziskovalne sfero v gospodarstvo ter s tem povečanje kakovosti in
uporabnosti raziskovalno razvojnega dela
v podjetjih.
Ministrstvo želi s subvencioniranjem
stroškov stimulirati prehod naravoslovnotehničnih raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo ter tako po-

ceniti stroške dela vrhunskih strokovnjakov
za razvojne raziskave v podjetjih.
Na ta način želi:
– spodbuditi ekonomsko motivacijo podjetij za večje povpraševanje po znanju in
inovacijah,
– prispevati k večji uporabnosti znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela s
preusmeritijo delovanja visoko kvalificiranih
raziskovalcev in vrhunskih strokovnjakov v
aktivnosti, ki neposredno prispevajo k dvigu
produktivnosti in poslovni uspešnosti podjetja,
– okrepiti notranje sposobnosti podjetij
za intenzivnejši tehnološki razvoj in inovativnost kot ključna dejavnika za obvladovanje
vse hitrejšega tehnološkega napredka kot
glavnega vira za povečevanje nacionalne
konkurenčnosti v globalnem prostoru.
3. Predmet razpisa
je sofinanciranje stroškov raziskovalcev
– magistrov in doktorjev znanosti, ki se izključno ukvarjajo z razvojnimi raziskavami za nove oziroma izboljšane tehnološke
procese in produkte podjetja – prejemnika
sredstev.
Razvojno raziskovalno delo lahko zajema industrijske raziskave, študije o tehnični
izvedljivosti, predkonkurenčne razvojnoraziskovalne aktivnosti, vključno z izdelavo
prototipov.
Raziskovalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so uspešno zaključili doktorat ali magisterij iz področja, ki po šifrantu raziskovalnih
področij (ki je priloga razpisne dokumentacije) ne sodi med družboslovne in humanistične vede – (izjema 5.12),
– so bili zadnja 3 leta zaposleni v javnih
znanstveno raziskovalnih organizacijah,
– so se v obdobju od objave razpisa zaposlili pri predlagatelju vloge ali so v postopku prezaposlitve, kar se izkazuje z ustreznim
dokazilom: obr.M1 ali potrdilo o nameravani
zaposlitvi s podpisom obeh strank (pogodba, predpogodba, pismo o nameri ipd.),
– zaposlitev mora biti za polni delovni
čas, za obdobje najmanj dveh let,
– višina plače ne sme biti nižja od povprečja zadnjih treh plač, ki jih je raziskovalec
prejel pri dosedanjem delodajalcu,
– delo, ki ga bodo opravljali v podjetju se
ne bo razlikovalo od področja na katerem so
se izobraževali.
Zadnji možni rok, v katerem mora prejemnik ministrstvu izstaviti dokazilo o zaposlitvi (obr. M1) je 3 mesece po podpisu
pogodbe z ministrstvom.
4. Upravičeni stroški
Se nanašajo izključno na stroške raziskovalcev iz točke 3. in so:
– stroški bruto plač (plača, nadomestila
idr.osebni prejemki iz plačilne liste) vključno
z davki in prispevki,
– stroški opreme delovnega mesta (računalnik in druga razvojno tehnološka oprema, ki je vezana izključno na to delovno
mesto),
– stroški usposabljanja (kotizacije, ipd.),
– stroški potovanj za namen raziskav, razvoja in usposabljanja.
5. Način določanja deleža sofinanciranja
Posameznik prejeme do 75% izkazanih
upravičenih stroškov.
Kot vrednost, na osnovi katere se izračuna sofinanciranje plač, se upošteva vrednost
stroškov bruto plač, nadomestil idr. osebnih
prejemkov iz plačilne liste, vključno z davki
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Prijavitelj mora stroške, ki so predmet
sofinanciranja voditi na posebnem stroškovnem mestu; potrdilo o odprtju SM z nazivom
le-tega mora priložiti vlogi.
Prijavitelj lahko prijavi več raziskovalcev,
vendar mora za vsakega raziskovalca predložiti posebno vlogo.
Iz predložene finančne konstrukcije mora
biti razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije,
ob tem mora upoštevati morebitne omejitve
zaradi izpolnjevanja pogojev za dodeljevanje pomoči po pravilu DE MINIMIS.
9. Merila in način izbora prejemnikov:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
okviru iste proračunske postavke v primeru
pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog.
11. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2006, 2007 in 2008.
12. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu z
navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu«

Kriterij
delo raziskovalca v podjetju bo neposredno povezano z dosedanjo dejavnostjo
raziskovalca
raziskovalec se zaposluje v okviru strateškega razvojnega projekta podjetja
RR usmerjenost prijavitelja: pri dosedanjih razvojnih projektih je podjetje že
sodelovalo z raziskovalnimi organizacijami / morebitne inovacije in patenti
predmet razvojnih raziskav, ki jih bo opravljal raziskovalec, predstavlja razvoj
lastnih produktov podjetja ali svetovanje oziroma razvoj produktov, ki so predmet
dejavnosti drugih poslovnih subjektov
izvozna usmerjenost produkta: izdelek/storitev, ki je predmet razvojnih raziskav, ki
jih bo opravljal raziskovalec, je namenjen prodaji podjetja na tujem trgu
raziskovalec že ima praktične izkušnje na industrijskih projektih
delo raziskovalca bo ustrezno podprto z obstoječim raziskovalnim potencialom
podjetja
raziskovalec ima ustrezna pooblastila in avtonomijo pri delu
pričakovani učinki kadrovske okrepitve raziskovalno razvojnega dela na dvig
konkurenčnosti podjetja
osnovna dejavnost prijavitelja sodi v predelovalni sektor (D17-33.500)
Skupaj
Način uporabe posameznih meril je podan na ocenjevalnem listu.
Prag za pozitivno rešene vloge je najmanj 6 točk.
Način izbora prejemnikov: v izbor za
sofinanciranje se uvrstijo pozitivno rešene
vloge, ki izpolnjujejo pogoj zaprte finančne
konstrukcije. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno
konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrže, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje.
Kolikor bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge
z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog z
enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil
dodatni prednostni kriterij: »mala in srednje
velika podjetja«. Dodatnemu kriteriju ustrezajo tista podjetja, v katerih število zaposlenih dan 31. 12. 2005 ne presega 250.
Kolikor bo več vlog ustrezalo istemu kriteriju,
se bo upošteval vrstni red evidentiranega
prejema vlog na ministrstvu.
10. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je:
– 150,000.000 SIT za leto 2006.
– 600,000.000 SIT za leto 2007.
– 600,000.000 SIT za leto 2008.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije za leto 2006, proračunu
Republike Slovenije za leto 2007 in v skladu
z 21. členom ZIPRS 0607 v proračunu Republike Slovenije za leto 2008, na proračunski postavki 6372.
Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je
hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
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ter z naslovom pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (če
iz ovojnice ne bo razvidno, da gre za vlogo
ali, da je vloga za javni razpis za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu) ter vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno (pozneje kot
5. 9. 2006 do 12. ure) bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
13. Poslovna skrivnost: prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno
skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. To
storijo s pisnim sklepom, v skladu z določbami ZGD. Kot poslovno skrivnost se lahko
označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo.
14. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo javno. Datumi odpiranja vlog:
– 11. 4. 2006 ob 14. uri,
– 27. 6. 2006 ob 14. uri,
– 5. 9. 2006 ob 14. uri.
Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način
dostave, prispele v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana na dan
odpiranja do 12. ure. Naknadno prispele
vloge bodo odprte na naslednjem odpiranju,
razen vlog, ki bodo prispele pozneje kot
5. 9. 2006 do 12.ure.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k
dopolnitvi le-te v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku
ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina
dispozicije projekta ni predmet dopolnitve.
15. Obveščanje o izboru minister s sklepom odloča o dodelitvi sredstev in o pritožbi
zoper ta sklep. Predlagatelji vlog bodo o
izidu razpisa obveščeni s sklepom v roku 60

dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri, bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik
v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev in sredstva se lahko dodelijo drugi
vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost
prejeti sredstva.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu: http://www.mgrs.si/ ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi zahteve na spodaj navedeni elektronski naslov.
17. Dodatne informacije: so na voljo vsak
dan med 9. in 11. uro po tel. 01/478-32-93,
kontaktna oseba: Ana Mlinar.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo v sredo, 22. 3. 2006, ob 10. uri v veliki sejni sobi
v II. nadstropju Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: ana.mlinar@gov.si oziroma po faksu:
01/478-33-94.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 3402-12/2006
Ob-6413/06
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 96/02 in 115/05), na podlagi 12.
člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja
medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo
strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Ur. l. RS,
št. 12/05) ter na podlagi Sklepa o izvajanju
in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir« v obdobju
2006 do 2010, šifra MORS: 631-8/2005-1,
šifra MVZT: 6311-59/2005/1 in šifra ARRS:
6311-58/2005/1 z dne 14. 12. 2005, Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo in Ministrstva za obrambo v
zvezi s pripravo Javnega razpisa Ciljnega
raziskovalnega programa MIR v letu 2006
(šifra MORS: 808-00-2/2002-7, šifra MVZT:
6311-59/2005/2 z dne 13. 1. 2006 objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih aplikativnih
raziskovalnih projektov Ciljnega
raziskovalnega programa »Znanje za
varnost in mir 2006-2010« v letu 2006
I. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju
besedila: razpisa) je izbira ter financiranje
izvajanja aplikativnih raziskovalnih projektov za prednostne raziskovalne tematske
sklope in teme v okviru tematskih sklopov
Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje
za varnost in mir 2006-2010« (v nadaljevanju besedila: CRP MIR) v letu 2006 na
naslednjih področjih CRP MIR.
1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja,
2. področje: Razvoj komunikacijskega in
informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti,
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3. področje: Obramba proti terorizmu,
zaščita ljudi in okolja,
4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema.
Razpisani tematski sklopi in teme po področjih
Tematski sklopi in teme, ki predstavljajo okvir za prijavo aplikativnih raziskovalnih
projektov, so v skladu s Sklepom o izvajanju
in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir« v obdobju
2006 do 2010 in Usmeritvami Ministrstva za
obrambo in Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo v zvezi s pripravo razpisa CRP MIR v letu 2006 naslednji:
1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja
Razpisane teme v okviru prvega področja so usmerjene v nadgradnjo opreme vojaka in enot, ki bo povečala njihovo zaščito v vseh klimatskih razmerah in njihovo
bojno sposobnost. Posebna pozornost bo
namenjena razvoju sistemov oborožitve in
opreme Slovenske vojske, sistemov, pripomočkov in naprav za podporo vojaškega
usposabljanja in urjenja ter sistemov logistične podpore.
1.1. tematski sklop: Novi materiali in tehnologije obdelave
1.1.1. Razvoj neprebojnih nekovinskih
kompozitnih plošč in lupin
1.1.2. Kovine in tehnologije kovinskih
kompozitnih materialov
1.1.3. Polimeri in tehnologije polimernih
kompozitnih materialov
1.1.4. Procesiranje materialnih struktur
– tehnologija združevanja
1.1.5. Procesiranje materialnih struktur
– tehnologija zaščite površine
1.1.6. Vrednotenje z neporušitvenimi metodami in podaljšanje uporabnosti sestavnih
materialov
1.1.7. Obdelava materiala – odstranjevanje
1.1.8. Spojine iz III.-V. skupine periodnega sistema
1.1.9. Razvoj materialov in sistemov za
zmanjšanje opaznosti stacionarnih in mobilnih bojnih platform
1.1.10. Samočistilni in »samorazstrupitveni« premazi za zaščito različnih površin
1.1.11. Infrastrukturni objekti v uporabi
MO
1.2. Bojevnik in oprema bojevnika (fiziološke sposobnosti, vadba, obleka in oprema
bojevnika, prehrana itd)
1.2.1. Zaščitni sistemi – pogoji ogroženosti
1.2.2. Sistem za analizo eksploatacijskih
sposobnosti vojaških vozil
1.2.3. Zanesljivost in zahtevnost vzdrževanja sistemov
1.2.4. Nadgradnja lahkih kolesnih oklepnih vozil VALUK 6x6
1.2.5. Razvoj dodatne balistične in protiminske zaščite za kolesna oklepna in ostala
vozila
1.2.6. Načrtovanje in okoljsko umeščanje poligona za usposabljanje upravljavcev
kolesnih vozil
1.2.7. Projekti in visokofrekvenčne tehnologije v okviru večnamenske arhitekture
1.2.8. Integriran sistem tehničnega varovanja MO
1.2.9. Oklepni sistemi
1.2.10. Materiali za uporabo v funkcijsko
močnih mikrostrukturnih gradnikih
1.2.11. Prehrana bojevnika

2.2.1. Kriptiranje in kripto tehnologije
2.2.2. Varne računalniške tehnike
2.2.3. Orodja in tehnike operacijskih
raziskav
2.2.4. Dinamično prilagajanje in odziv na
varnostne zahteve v komunikacijsko informacijskih sistemih MO
2.3. Informacijski in inteligentni sistemi
2.3.1. Izdelava koncepta razvoja IT in
strategija zbiranja, vzdrževanja in vodenja
podatkov
2.3.2. Razvoj informacijskega sistema za
sledenje in medsebojno komunikacijo vozil
MO
2.3.3. Razvoj metod za analizo in vizualizacijo satelitskih in kartografskih podatkov
2.3.4. Metodologija izdelave podrobne
digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova
2.3.5. Atlas kategorizacije tal z vidika
prehodnosti zemljišča RS
2.3.6. Modeliranje informacijskih sistemov vodenja in poveljevanja
2.3.7. Informacije in združitev podatkov
za izboljšanje ocene stanja
2.3.8. Razvoj informacijske podpore za
usposabljanje gasilcev
2.3.9. Študija vertikalne povezljivosti vsebin načrtov ZiRP (občina, regija, država)
2.3.10. Interaktivna vizualizacija poplavnih območij za podporo interventnemu ukrepanju
2.3.11. Sistemi taktičnega usposabljanja
posadk
2.3.12. Digitalni sistem mobilnih komunikacij
2.3.13. Prenova sistema GIS UJME
2.3.14. Študija in izvedba sistema za dostop do podatkov ZiR
2.4 Komunikacijski sistemi
2.4.1. Komunikacijsko informacijska podpora enotam nujne medicinske pomoči preko digitalnega snopovnega sistema
2.4.2. Sistemi komunikacij – pod frekvencami mikrovalov
2.4.3. Telekomunikacijski sistemi v tera
Hz frekvenčnem področju
2.4.4. Razvoj in integracija prikaza lokacije klicočega v GIS
2.4.5. Optični vlakenski senzorji za rabo
v obrambnih sistemih ter sistemih civilne
zaščite
2.4.6. Izboljšanje varnosti prenosa po
optičnih vlaknih
2.5. Druge teme
3. področje: Obramba proti terorizmu,
zaščita ljudi in okolja
Razpisane teme v okviru tretjega področja so usmerjene v zaznavanje različnih
oblik terorizma, modeliranje posledic kemičnega, biološkega in radiološkega terorizma,
zaščito populacije in objektov pred kemičnimi in biološkimi agensi, detekcijo eksplozivov, medicinske protiukrepe ter sociološke
in psihološke posledice različnih oblik terorizma. Posebna pozornost bo namenjena spremljanju, sanaciji in zaščiti okolja na
območjih, ki jih uporablja Slovenska vojska,
ter zbiranju, predelavi in uničevanju vojaških
odpadkov ob minimalnih vplivih na okolje.
3.1. Biometrični sistemi
3.1.1. Razvoj celovitega biometričnega
varnostnega sistema za avtentikacijo oseb
za potrebe obrambnega sistema in boja proti terorizmu
3.2. Odkrivanje nevarnosti terorističnega
napada
3.2.1. Razvoj metod za določanje kvalitete pitne vode in hrane

1.2.12. Razvoj medicinske rehabilitacijske metode in naprave za hitro okrevanje
po poškodbah
1.2.13. Kriteriji za ocenjevanje zdravstvene zmožnosti za vojaško službo
1.2.14. Zdravljene hudo poškodovanih
po protokolih za politravmatizirane poškodovance
1.2.15. Nadgradnja sistema hitrotekoče
kamere za spremljanje delovanja orožja in
analiza
1.2.16. Komplet za izvidovanja in preživetje v izjemnih pogojih
1.3. Eksplozivna sredstva in viri energije
1.3.1. Sodobne metode uničevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev
1.3.2. Odstranjevanje artilerijsko tehničnega eksploziva
1.3.3. Razvoj sistema kategorizacije
streliva
1.3.4. Tehnike zaznavanja eksplozivov
1.3.5. Zaznavanje in čiščenje min
1.3.6. Eksplozivi
1.3.7. Načrtovanje eksplozivov in drugih
visokoenergijskih materialov z računalniško
podporo
1.3.8. Razvoj električnih generatorjev na
osnovi gorivnih celic
1.4. Laserski, radarski in optični sistemi
1.4.1. Razpoznavanje nesodelujočih ciljev
1.4.2. Aktivni senzorji/antene
1.4.3. Kemijske raziskave materialov in
snovi
1.4.4 Izstreljevalne in lansirne cevi
1.4.5 Balistično načrtovanje
1.5. Senzorski in merilni sistemi
1.5.1 Mikro izvidniški sistem
1.5.2 Materiali in naprave za zaznavanje
v IR/vidnem/UV spektru
1.5.3 Meteorološki sistemi
1.5.4 Dnevno/optični periskop za voznika
oklepnega vozila
1.5.5 Brezpilotna letala za podporo delovanja voda, čete, bataljona in brigade SV
1.5.6 Sistemi senzorjev gibanja
1.6 Druge teme
2. področje: Razvoj komunikacijskega in
informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti
Razpisane teme v okviru drugega področja so usmerjene v razvoj komunikacijskega
in informacijskega sistema za podporo poveljevanja in kontrole, obveščevalne zagotovitve ter logistične podpore, vključno s povečanjem zmogljivosti vojske v zagotovitvi
zdravstvenih informacij. Posebna pozornost
bo namenjena digitalizaciji bojišča, računalniškim vojaškim modelom in simulacijam,
geografskim informacijskim sistemom, elektronskemu bojevanju, razvoju optimizacijskih modelov, sistemov za spremljanje in
detekcijo v realnem času ter robotiki. Pozornost bo usmerjena tudi v razvoj elektronskih podatkovnih baz za potrebe celotnega obrambnega sistema in civilno kriznega
načrtovanja na nivoju Republike Slovenije,
v razvoj stacionarnih in mobilnih komunikacijskih in informacijskih omrežij za potrebe
obrambnega sistema in njegovega povezovanja v zavezništvu ter zaščita le teh.
2.1. Tematski sklop: Govorne tehnologije
2.1.1 Avtomatsko razpoznavanje slovenskega jezika ter prevajanje v tuje jezike in
obratno
2.2. Varnost omrežij, varnost podatkov
in kriptografija
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3.2.2. Razvoj prenosnih sistemov za prečiščevanje vode
3.2.3. Modeliranje terorističnega delovanja, terorističnega napada ter možnih oblik
obrambe
3.2.4. Forenzična analiza ostankov eksplozivov
3.3. Zaščita ljudi, živali in sredstev
3.3.1. Računalniška baza za podporo
obrambi proti bioterorizmu
3.3.2. Obramba pred kemičnimi povzročitelji in znanilci
3.3.3. RKB obrambni sistemi – fizično
3.3.4. Razvoj aplikacij za ugotavljanje
ocene požarne ogroženosti
3.3.5. Razvoj in organizacija požarne
varnosti na in ob objektih Slovenskih železnic
3.3.6. Ocena požarne ogroženost objektov
3.3.7. Nadgradnja sistema za zračno
radiološko izvidovanje s komunikacijskim
podsistemom
3.3.8. Kemijski in biološki agensi – analiza potencialne uporabe, predvidevanja posledic in zaščita
3.3.9. Varstvo pred nenadzorovanim
sproščanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov v okolje
3.3.10. Razvoj učnih sredstev za ugotavljanje varstva pred požarom
3.4. Varovanje in remediacija okolja
3.4.1. Varnostne cone strelišč v uporabi
SV-VCS
3.4.2. Naravovarstvena vrednost vojaških območij v Sloveniji
3.4.3. Biološki toksini v površinskih vodah, delovanje in zaščita
3.4.4. Ekološka sanacija poligona Krivolak
3.5. Vpliv bolezni, bojnih strupov in sevanja na človeka
3.5.1. Raziskava vpliva strupov in sodobnih virusov ter medicinski ukrepi
3.5.2. Zaščita fizičnih oseb – okolje
3.5.3. Kirurške tehnike in zdravstveni
postopki
3.5.4. Fizikalna medicina
3.5.5. RKB zdravstveni protiukrepi
3.6. Druge teme
4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema
Razpisane teme v okviru četrtega področja so usmerjene v pridobivanje, razvoj
in upravljanje človeških virov, izobraževanje in sisteme usposabljanja predvsem vojaških oseb, vpliv človeških dejavnikov na
zmogljivosti vojaka in obvladovanje stresa,
analize varnosti okolja ter študije virov ogrožanja varnosti, politiko in delovanje različnih varnostnih struktur ter njihov pomen za
Slovenijo, analizo nove geopolitične vloge
Slovenije po vstopu v EU in NATO, na probleme varnosti in sodelovanja v Srednji in
Jugovzhodni Evropi, civilno-vojaške odnose,
mednarodno humanitarno pravo ter pravo
oboroženih spopadov, vojaška zgodovino,
vojaško izrazoslovje, obrambno ekonomiko ter na sistem planiranja in upravljanja
obrambnih virov ter na druge humanistične
vidike naravne in kulturne dediščine povezane z obrambnim sistemom.
4.1. Pridobivanje in razvoj človeških virov (poklicna vojska, prostovoljna rezerva,
obvezna rezerva)
4.1.1. Analiza prehodnosti med posameznimi segmenti v vojaški službi
4.1.2. Psihološke korelate izvedbe delovnih nalog
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4.1.3. Človeški viri v vojski
4.1.4. Razvoj modela za izbor kandidatov za izvajanje posebnih nalog
4.1.5. Management znanja v obrambnem sistemu
4.2. Izobraževanje in usposabljanje
4.2.1. Modeli vodenja v poveljstvih, enotah in zavodih SV
4.2.2. Nadgradnja slovenskega vojaškega slovarja – večjezični vojaški slovar
4.2.3. Razlagalni vojaški slovar
4.2.4. Leksikon in slovar logistike
4.2.5. Sodobni didaktični in tehnološki
koncepti razvoja vojaških vsebin e-izobraževanja, standardi in sistemi upravljanja
znanja
4.2.6. Proučitev značilnosti vsebin tečajev (izobraževanj) z vidika njihovega preoblikovanja v e-gradiva in razvoj modela izvedbe in podpore izvedbe e-izobraževanja
4.2.7. Modeliranje uvedbe značilnosti
sistema izobraževanja z javno veljavnostjo
v izobraževalni sistem SV
4.2.8. Družboslovna analiza delovanja
SV v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih
4.2.9. Analiza potreb po poznavanju
mednarodnega prava o oboroženih spopadih in mednarodnega humanitarnega prava
ter izdelava strokovnega dela za potrebe
SV
4.3. Krizno upravljanje in človeški dejavniki v kriznih situacijah
4.3.1. Analiza stanja sistema kriznega
upravljanja in vodenja v RS
4.3.2. Skupine, organizacije in kulture
4.3.3. Človeško preživetje, zaščita in
vpliv stresa
4.3.4. Definicija in zaščita kritične infrastrukture RS
4.3.5. Družbena varnost in osebna svoboda – kje so meje?
4.3.6. Fizična varnost in zunanji vplivi na
kompleksne industrijske sisteme
4.3.7. Zaščita varnostnih interesov RS v
luči globalizacije in privatizacije
4.3.8. Javno – zasebno partnerstvo, iskanje najboljših praks in rešitev
4.3.9. Strateški trendi v EU in svetu do
leta 2020
4.4. Vojaška zgodovina in vojne veščine
4.4.1. Analiza vojaških doktrin vojska, ki
so se vojskovale na našem ozemlju od 17.
stoletja do vključno osamosvojitvene vojne
leta 1991
4.4.2. Soška fronta – značilnosti gorskega bojevanja v 1. svetovni vojni
4.4.3. Zahodna Slovenija v luči geopolitičnih interesov obveščevalnih služb med
obema svetovnima vojnama
4.4.4. Vzroki in posledice vojn na območju nekdanje Jugoslavije v 20. stoletju
4.4.5. Vojaške osebnosti slovenske vojaške in vojne zgodovine
4.4.6. Analiza odnosa civilne sfere do vojaškega dejavnika od razpada Avstro – Ogrske do aprilske vojne 1941 na slovenskem
ozemlju
4.4.7. Študija postavitve muzejske razstave slovenske vojne in vojaške zgodovine
v Vojaškem muzeju SV v objektu Kadetnica
v Mariboru
4.4.8. Vojne in oboroženi spopadi prihodnost
4.4.9. Nemška mobilizacija v Sloveniji
1941-1945
4.4.10. Razvoj vojaške logistike od Valvasorja do Maistra

4.5. Obrambna ekonomika in obrambno
planiranje
4.5.1. Vzpostavitev sistema kazalnikov
za sistem poslovnega planiranja MO
4.5.2. Pomen Luke Koper v logistični
podpori SV in zaveznikov
4.5.3. Logistična podpora letališča Cerklje in letališča Maribor
4.5.4. Varčevanje z gorivi in mazivi v
SV in MO
4.5.5. Uporaba motornih vozil v SV in
vožnja v koloni
4.5.6. Prometna infrastruktura ob naravnih in drugih nesrečah
4.5.7. Trajnostni razvoj regije in pristanišča
4.5.8. Mehka logika pri upravljanju
obrambnega sistema
4.5.9. Optimizacija transportne logistike
cestnega prometa v SV in MO
4.5.10. Optimizacija pogojev skladiščenja vojaške opreme
4.5.11. Razvoj metod in sistema za podporo mrežnega poslovanja ter implementacija sistemskega inženiringa pri razvoju in
uvajanju novega bojnega vozila SV
4.6. Politika in delovanje varnostnih
struktur
4.6.1. Varnost in Nato v 21. stoletju – slovenski pogled
4.6.2. Delitev nalog med Natom in »samostojnimi« evropskimi obrambnimi silami
4.6.3. Varnost in sodelovanje v Srednji
in JV Evropi
4.7. Civilno vojaški odnosi
4.7.1. Redefinicija civilno-vojaških odnosov po vstopu RS v Nato
4.7.2. Elementi civilno-vojaškega sodelovanja
4.7.3. Možnosti sodelovanja SV in slovenskega gospodarstva
4.7.4. Možnosti sodelovanja SV in civilnega zdravstva
4.7.5. Varnostna kultura v MO in SV
4.7.5. Domovinska vzgoja
4.7.7. Globalizacija, demokracija, demokratična država, etika, politika, človekove
pravice in vojstvo
4.8. Druge teme
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter
izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.
1. vodja projekta mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in:
a) vodja projekta mora biti zaposlen v
instituciji, ki je prijaviteljica projekta,
b) vodja projekta mora imeti doktorat
znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj
en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oziroma knjigi, kar je razvidno iz baze
SICRIS,
c) vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 170
raziskovalnih ur.
Pogoja pod točko a) in c) morata biti izpolnjena pred podpisom pogodbe.
2. Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu
navedene samostojne priloge, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
3. V postopku za izbor projektov bodo
obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z
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razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila, ki prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
Nepravočasnih in nepravilno označenih
prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
IV. Osnovna merila za izbor projektov
Pri razvrščanju predlogov projektov na
prednostni seznam posameznega področja
bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:
1. večjo skladnost prijave z razpisanimi
cilji,
2. boljšo raziskovalno kakovost predloga
projekta ter
3. večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta
(časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine).
Metodologija ocenjevanja prijav na javni
razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov CRP MIR vključno z ocenjevalnimi
listi za recenzete je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način kot ga določa Pravilnik o pogojih
in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih
programov za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih javnega
interesa in Metodologija ocenjevanja prijav
na javni razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov CRP MIR.
Sklep o izboru projektov sprejme upravni odbor agencije na predlog strokovnega
sveta CRP MIR ob soglasju ministra za
obrambo.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpisa je
3.000,000.000 SIT (125.187,78 EUR).
Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji:
– 2006: 1.500,000.000 SIT (62.593,89
EUR),
– 2007: 1.000,000.000 SIT (41.729,26
EUR) in
– 2008: 500,000.000 SIT (20.864,63
EUR).
Okvirni deleži sredstev po posameznih
področjih so naslednji:
1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja: 40%
2. področje: Razvoj komunikacijskega in
informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti: 20%
3. področje: Obramba proti terorizmu,
zaščita ljudi in okolja: 20%
4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema: 20%.
Glede na obseg potrebnih sredstev za
izvedbo projekta je vrednost prijavljenega
projekta za prvo, drugo in tretje področje od
10,000.000 SIT do 35,000.000 SIT na leto
in za četrto področje od 2,000.000 SIT do
10,000.000 SIT na leto.
Morebitno odstopanje od danih finančnih
okvirjev za posamezni projekt je treba pri
prijavi na razpis posebej utemeljiti.
VI. Časovni okvir in roki za izvedbo programa
Projekti so lahko enoletni, dvoletni ali
triletni.
V primeru dvoletnih ali triletnih projektov
je potrebno za vsako leto posebej prikazati
ovrednoten program dela s pričakovanimi
rezultati ob zaključeni letni fazi projekta. Pogodba se bo v teh primerih sklepala samo
za obdobje prve zaključene letne faze pro-

na, ki je v študijskem letu 2006/2007 sprejet
v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija
na European University Institute.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) je v študijskem letu 2006/2007 sprejet ali vpisan v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija na European University
Institute.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (obe strani),
– potrdilo o sprejemu ali vpisu v 1. letnik
štiriletnega podiplomskega študija na European University Institute,
– če kandidat uveljavlja pravico do družinskih doklad, mora za vsakega otroka priložiti izpisek iz rojstne matične knjige.
4. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka živi v tujini, mora
imeti pooblaščenca s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji, zaradi lažje komunikacije in vročanja poštnih pošiljk. Obrazci za
pooblastilo so na voljo na spletnih straneh
ali na sedežu Ad future.
5. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: vsi kandidati, ki so se prijavili na
European University Institute, bodo povabljeni na selekcijski razgovor, ki ga bo
opravila komisija sestavljena iz predstavnikov inštituta in Republike Slovenije. Med
prijavljenimi kandidati bo komisija izbrala
tistega, ki bo lahko prejemal štipendijo Ad
future. Izbrani kandidat bo na Ad futuro
poslal prijavnico in dokumente iz 3. točke
tega razpisa. Direktor fundacije Ad futura
bo izdal odločbo o izidu razpisa. Pred podpisom pogodbe o štipendiranju bo moral
izbrani kandidat predložiti dokazilo o vpisu
na European University Institute. Na njeni podlagi prejme štipendist štipendijo tudi
za nadaljevanje študija naslednja tri leta,
če izpolnjuje predpisane pogoje. Zadnje
leto študija financira European University
Institute.
6. Nakazilo sredstev: po podpisu pogodbe fundacija Ad futura nakaže štipendijo
praviloma v enkratnem znesku na osebni
račun štipendista, odprt pri poslovni banki v
Republiki Sloveniji.
7. Pogodbene obveznosti: štipendist se
bo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bo sklenil
s fundacijo Ad futura, obvezal, da se bo po
uspešno zaključenem študiju za vsaj 4 leta
zaposlil pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji.
8. Obseg štipendije
Za študijsko leto 2006/2007 štipendija
znaša:
– 1.070 € za štipendijo (mesečno);
– 170 € za družinske doklade (mesečno);
– 31,40 € za premijo za zavarovanje
(mesečno);
– 120 € za potne stroške (enkrat letno).
9. Rok in način oddaje prijave
Kandidat pošlje prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad
futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za razpis EUI). Rok za prijavo je
15 dni po prejemu obvestila, da je bil na
selekcijskem razgovoru izbran za štipendista Ad future.

jekta, na podlagi pozitivne ocene zaključene
prve oziroma druge faze projekta pa se bo
sklepal ustrezen aneks za nadaljevanje oziroma zaključek projekta.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav.
Pisne prijave za vsak projekt posebej
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Razpis za
raziskovalne projekte – CRP MIR 2006 v
vložišče Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 27. 3. 2006 (ponedeljek) do
12. ure.
Prijave morajo biti posredovane tudi v
elektronski obliki na naslov CRP-MIR06@
ARRS.si.
Elektronske prijave morajo biti popolnoma enake kot pisne, naslov in sicer za
vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom, ki v priponkah vsebuje vso
zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do vključno 27. 3. 2006 (ponedeljek)
do 12. ure.
Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da
je elektronsko oddana prijava popolnoma
enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala pisne in elektronske prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci
zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem
razpisom.
VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo 28. marca 2006 ob
9. uri v sejni sobi agencije (I. nadstropje,
Tivolska 30, 1000 Ljubljana).
IX. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji projektov bodo obveščeni o
izbiri v roku 30 dni od zaključka razpisa.
X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave razpisa na voljo na spletni
strani Agencije http://www.arrs.si/, in Ministrstva za obrambo: http://www.mors.si/.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v vložišču agencije (II. nadstropje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana)
od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo prijavitelji na Agenciji (Aljana Pogačnik
in Ernesta Mlakar aljana.pogacnik@arrs.si;
ernesta.mlakar@arrs.si)
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-5771/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03) Ad futura razpisuje
štipendijo za podiplomski študij
na European University Institute za
študijsko leto 2006/2007
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje enega slovenskega državlja-
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Dokumentacija je oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
Ad futura, javni sklad
Ob-5964/06
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, 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 odobritev neposrednih subvencij za
nakup tehnološke opreme v letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredne subvencije za nakup nove tehnološke opreme namenjene malim in srednje velikim podjetjem
(v nadaljevanju: MSP). Subvencije razpisuje
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju:
Sklad).
Skupna višina razpisanih subvencij je
5.002,476.823,68 SIT.
Znesek subvencij, namenjen malim podjetjem, je 3.501,7333.776,58 SIT. Znesek
subvencij, namenjen srednje velikim podjetjem, je 1.500,743.047,10 SIT.
Sredstva za subvencije prispevata Republika Slovenija v 25% deležu in Evropski
sklad za regionalni razvoj v 75% deležu.
Glede na regije bodo sredstva razdeljena
po naslednjem delilnem razmerju:
– minimalno 70% vseh sredstev bo dodeljenih projektom iz skupin (seznama) regij A in B, kamor sodijo statistične regije:
Pomurska, Podravska, Zasavska, Spodnjeposavska, Savinjska, Koroška, Notranjskokraška in Jugovzhodna Slovenija in
– maksimalno 30% vseh sredstev bo
dodeljenih projektom iz skupin (seznama)
regij C in D kamor sodijo statistične regije:
Goriška, Gorenjska, Obalnokraška in Osrednjeslovenska.
V primeru mejnih zneskov subvencij,
glede na delilna razmerja med regijami in
velikostjo podjetij, imajo prednost podjetja z
več doseženimi točkami.
Subvencije se odobrijo za upravičene
stroške investicije, nastale od datuma oddaje vloge prosilca ali info najave za produkte Slovenskega podjetniškega sklada v
letu 2006 do 15. 9. 2006. Za datum nastanka stroška se šteje datum opravljene storitve/izdobave blaga in materiala.
Vsi dogodki, povezani z izvedbo investicije (podpis/sklenitev pogodbe, naročila,
predplačila, are, izdaja avansnih računov,
izdaja računov), se morajo izvršiti po datumu oddaje info najave ali po datumu oddaje vloge. V nasprotnem primeru se tovrstni
računi ne upoštevajo kot upravičeni stroški
investicije.
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Prav tako mora podjetje izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta investicije financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije investicije z leasingom
ni dovoljeno.
2. Pogoji in merila za odobritev subvencije
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
gospodarske družbe in samostojni podjetniki v skladu s celotno vsebino 52. in 53.
člena ZGD-UPB1 (Ur. l. RS, št. 15/05), ki se
razvrščajo v:
– majhne družbe in
– srednje družbe.
Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 1.700,000.000
SIT,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 850,000.000 SIT.
Srednja družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 250,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 6.800,000.000
SIT,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 3,400.000 SIT.
Velika družba je družba, ki ni niti majhna
družba, niti srednja družba.
V vsakem primeru so velike družbe:
– banke,
– zavarovalnice,
– družbe, ki so po 53. členu tega zakona
dolžne izdelati konsolidirano letno poročilo.
Omejitve pri prijavi na razpis
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD) SURS. Te dejavnosti so:
– 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.
– imajo za opravljanje svoje dejavnosti
podeljeno koncesijo,
– so odvisna (odvisno podjetje je podjetje, v katerem veliko (na podlagi 52. in 53.
člena ZGD) podjetje razpolaga z lastniškimi
ali glasovalnimi pravicami večjimi od 25%),

– so v težavah – stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (podjetje
je v težavah, če je tekoča izguba skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe ali je podjetje
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije),
– so v obdobju od leta 2000 pridobila ali
so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna,
– imajo za leto 2006 že podpisano pogodbo o sofinanciranju oziroma nameravajo
pridobiti Phare sredstva oziroma sredstva iz
Evropskih strukturnih skladov na ukrepu 1.1.
in 1.2. in instrumentu 1.3.4 (Skladov razpis
P4 iz leta 2005 z izplačilom subvencije v
letu 2006),
– imajo neporavnane obveznosti do države,
– so navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb zakona o preprečevanju korupcije ne sme poslovati (Uradni
list RS, št. 43/05),
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada.
2.2. Upravičeni stroški investicije so:
stroški, ki se nanašajo na zaključen tehnološki proces:
– stroški materialnih investicij (nakup novih strojev in nove programske opreme, ki
predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto),
– stroški nematerialnih investicij (prenos
tehnologij v obliki patentiranih pravic in licenc).
Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji
izdelani vsaj v letu 2005 ali 2006 (razvidno
iz tovarniški tablic proizvajalcev). Razstavni
stroji, stroji namenjeni testiranju, sejemskim
in drugim prireditvam ne spadajo med upravičene stroške investicije. Prav tako med
upravičene stroške investicije ne spadajo
manjši premični stroji, pripomočki, orodja,
merila,…
Med upravičene stroške sodijo še stroški
povezani z aktiviranjem strojev/opreme v
tehnološki proces (stroški transpotra, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja).
Med upravičene stroške ne spadajo naložbe v zemljišča, zgradbe, pisarniško opremo, prevozna in transportna sredstva.
Projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– izkazovati donosnost (profitabilnost),
– izkazovati likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– izkazovati zaprto finančno konstrukcijo,
– se uporabljati izključno v podjetju in
regiji minimalno 5 let,
– se obravnavati kot sredstvo, ki se
amortizira,
– vključitev v aktivo podjetja,
– predmet investicije je dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja
oseba ne sme biti več kot 25% povezana s
podjetjem – upravičencem; lastniški delež
ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%.
2.3. Pogoji za dodelitev subvencije:
– subvencije se razdelijo preko javnega
razpisa,
– subvencija se odobri za upravičene
stroške, nastale od datuma oddaje vloge
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prosilca oziroma info najave za produkte
Slovenskega podjetniškega sklada v letu
2006 in do 15. 9. 2006,
– podjetje pošlje zahtevek za izplačilo
subvencije najkasneje do 15. 9. 2006,
– maksimalna višina subvencije je do
55% upravičenih stroškov investicije za vse
statistične regije v Sloveniji, razen Osrednjeslovenske statistične regije, kjer je maksimalna vrednost do 50% upravičenih stroškov investicije,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 45%
virov, oziroma vsaj 50% virov (v Osrednjeslovenski statistični regiji), ki ne vključujejo
državne pomoči,
– glede na višino investicije in subvencije
veljajo za mala podjetja sledeči pogoji:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov investicije ni omejena, spodnja vrednost pa je odvisna od dovoljenega deleža
subvencije glede na regije (do 50% – minimalno 15,000.000 SIT ali do 55% – minimalno 13,637.000 SIT), za vrednost investicije
se upoštevajo neto zneski brez DDV,
– minimalno odobrena subvencija na
podlagi upravičenih stroškov je 7,500.000
SIT; maksimalna odobrena subvencija je
40,000.000 SIT,
– izreden primer nastopi takrat, ko
malo podjetje hkrati doseže maskimalno
število točk pri merilih sodobna tehnologija
(razvoj novih tehnoloških-informacijskih rešitev v povezavi s tehnološkim procesom),
donosnost poslovanja (nad 10,1%) in neposredna prodaja izven trga RS (od 50,1%);
– glede na višino investicije in subvencije
veljajo za srednja podjetja sledeči pogoji:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov investicije ni omejena, spodnja vrednost pa je odvisna od dovoljenega deleža
subvencije glede na regije (do 50% –minimalno 30,000.000 SIT ali do 55% – minimalno 27,273.000 SIT), za vrednost investicije
se upoštevajo neto zneski brez DDV,
– minimalna odobrena subvencija na
podlagi upravičenih stroškov je 15,000.000
SIT; maksimalna odobrena subvencija je
80,000.000 SIT.
Pri končnem zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z izjavo o končani investiciji,
– seznam računov za upravičene stroške
investicije,
– originalne račune za celotno vrednost
investicije, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila-dokazila o plačilu računov.
Sklad bo posameznemu podjetju sofinanciral največ en investicijski projekt za
materialne ali nematerialne investicije.
2.4. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (neposredno novo zaposleni, vpliv na okolje, tržna naravnanost,
prodaja izven trga Republike Slovenije, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, sodobna tehnologija in inovativnost), po
katerih lahko projekt prejme maksimalno
100 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru, da je projekt prejel 50 ali več
točk pridobi pozitivno mnenje, v primeru ko
je pridobil manj kot 50 točk pridobi negativno mnenje.
Razpisna komisija poda Upravi Sklada predlog v odločanje za vse popolne in

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. Za prvo odpiranje velja najvišji datum 5. 4. 2006 in za
drugo odpiranje 20. 6. 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 vsa razpisana sredstva odobrena pred 20. 6. 2006, bo Sklad
objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 20. 6. 2006 ali
po odobritvi vseh razpisanih sredstev 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.
Skrajni rok za sklenitev pogodbe o izplačilu subvencije je 8 dni od prejema sklepa
o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov investicije. Če pogodba, brez opravičljivih razlogov, ni sklenjena v tem roku, sklep
preneha veljati, prosilcev pa se posreduje
sklep o zavrnitvi sofinanciranja in ne more
ponovno kandidirati za sredstva tega javnega razpisa.
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 naslov Slovenski podjetniški
sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Uprava
Sklada odloči o pritožbi v roku 15 dni od
prejema.
5. Pošiljanje vloge:
Vlogo za subvencijo pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za subvencijo – P4«.
Vse
ostale
informacije
dobite na tel. 02/234-12-74, 02/234-12-72,
02/234-12-76 in 02/234-12-64 ali na e-pošti:
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad

ustrezne vloge skupaj s pridobljenim pozitivnim ali negativnim mnenjem. V primeru,
da sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh ustreznih investicij, bodo
imela prednost podjetja z doseženim višjim
številom točk. V primeru enakega števila
točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu sodobna tehnologija,
nato pri merilu prodaja izven trga RS in v
dodatnem primeru še pri merilu donosnost
poslovanja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi subvencije. V primeru odobritve prejme
podjetje pomoč Sklada skladno z zaprošenimi sredstvi s pogoji iz točke 1 in 2.3.
2.5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z
navodili, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom, prijavni list,
pogodba o izplačilu subvencije, zahtevek za
izplačilo subvencije z obrazci.
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 subvencijo
1. Prijavni list za subvencijo.
2. Poslovni načrt s potrjenim izkazom
uspeha in bilanco stanja za leto 2004 in
2005. Izkaz uspeha in bilanca stanja morata
biti potrjena s strani AJPES-a.
3. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 90
dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-1/P
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: BON-1/SP
(AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od
pristojne davčne izpostave.
4. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo o
obstoju podjetja ne sme biti starejše od 90
dni glede na datum 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.
6. Seznam upravičenih stroškov s priloženimi predračuni, računi in ponudbami. V
tabelo morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni, računi ali ponudbe z
neto vrednostmi (brez DDV). Tabela mora
vsebovati tudi kumulativni seštevek vseh
predračunov, računov ali ponudb. Priložene listine so zavezujoče za končno izvedbo
investicije.
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
20. 6. 2006.
Vmesni roki so: 5. 4. 2006 in 20. 6.
2006.

Stran

Ob-5965/06
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 subvencij za podjetja v
institucijah inovativnega okolja v letu
2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so subvencije za podjetja v institucijah inovativnega okolja, ki jih
razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad).
Skupna višina razpisanih subvencij je
150,000.000 SIT. Subvencije se odobrijo za
upravičene stroške investicije, nastale med
30. 9. 2005 in 31. 10. 2006.
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2. Pogoji in merila za odobritev subvencije
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki so vključena in izvajajo aktivnosti v institucijah inovativnega okolja in
še ne ustvarjajo prihodkov na trgu, v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program, oziroma so na trgu in so izdelala bilanco stanja
in izkaz uspeha prvič za leto 2005,
– podjetja, ki so vključena v institucije
inovativnega okolja in bodo najkasneje v
roku treh mesecev po podpisu pogodbe tudi
fizično prisotna v institucijah inovativnega
okolja,
– med institucije inovativnega okolja za
potrebe tega razpisa se uvrščajo sledeči
tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in
univerzitetni inkubatorji:
Štajerski tehnološki park d.o.o., Pesnica
pri Mariboru, ZRMK TP, tehnološki park za
graditeljstvo d.o.o. Ljubljana, Primorski tehnološki park d.o.o. Nova Gorica, Tehnološki
park Ljubljana d.o.o. Ljubljana, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Regionalni
center za razvoj, d.o.o. Zagorje, Meta zavod
za razvoj družinskega in ženskega podjetništva Ljubljana, Inkubator d.o.o. Sežana,
Mrežni pomurski inkubator Murska sobota,
Ljubljanski univerzitetni inkubator Ljubljana, Univerzitetni inkubator primorske d.o.o.
Koper, Tehno Center Univerze v Mariboru
d.o.o., v sodelovanju z IRP Maribor (Tovarna
podjemov), Maribor, Ljubljanski univerzitetni
inkubator d.o.o. Ljubljana, Mrežni podjetniški inkubator savinjske regije Celje.
Omejitve pri prijavi na razpis
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po 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 sme presegati 100.000 EUR v
obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči.
2.2. Upravičeni stroški investicije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičeni stroški investicije za podjetja
v tehnoloških parkih in podjetniških inkubatorjih so:
– stroški tržnih raziskav, vzpostavitve finančnega sistema podjetij – maks. 100.000
SIT,
– stroški ustanovitve podjetja (priprave
zapisov o sklenitvi družbene pogodbe, stroški overitve podpisov, stroški vpisa v sodni
register, stroški izdelave predlogov za vpis
v različne registre, stroški objav v Ur. l. RS,
št. ... – maks. 300.000 SIT,
– plače zaposlenih v podjetju, ki delajo
na razvoju,
– stroški promocije,
– stroški najema opreme za realizacijo
novega poslovnega programa,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega
programa,
– stroški patentnih in ostalih zaščit,
– materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom,
– nematerialne investicije v povezavi z
novim poslovnim programom (nematerialne
investicije zajemajo pridobivanje posebnih
certifikatov in standardov, zaščito lastnih
patentov oziroma nakup patentov, nakup
licenc, know howa ali nepatentiranega tehničnega znanja).
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev, transportne opreme in izdatki do subjekta inovativnega okolja.
Upravičeni stroški investicije za podjetja
v univerzitetnih inkubatorjih so:
– stroški tržnih raziskav, vzpostavitve finančnega sistema podjetij – maks. 100.000
SIT,
– stroški ustanovitve podjetja (priprave
zapisov o sklenitvi družbene pogodbe, stroški overitve podpisov, stroški vpisa v sodni
register, stroški izdelave predlogov za vpis
v različne registre, stroški objav v Ur. l. RS,
št. ...) – maks. 300.000 SIT,
– plače zaposlenih v podjetju, ki delajo
na razvoju vendar največ za 6 mesecev.
Projekt opredeljen v poslovnem načrtu
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost),
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo.
2.3. Pogoji za dodelitev subvencije:
– subvencija se dodeljuje preko javnega
razpisa,
– državna pomoč se odobri za upravičene stroške, nastale med 30. 9. 2005 in
31. 10. 2006,
– podjetje pošlje zahtevek za izplačilo
subvencije najkasneje do 10. 11. 2006,
– maksimalna višina subvencije je do
6,000.000 SIT.
Pri vmesnem zahtevku je potrebno pred
ložiti:
– seznam računov za upravičene stroške
investicije,
– originalne račune za celotno vrednost
upravičenih stroškov, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov,
– potrdilo, da je podjetje fizično prisotno
v instituciji inovativnega okolja.

Maks priznani strošek plače je bruto
300.000 SIT na mesec na zaposlenega, ki
dela na razvoju.

Maks priznani strošek plače je bruto
300.000 SIT na mesec na zaposlenega, ki
dela na razvoju.

Pri končnem zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z izjavo o izvršenih
delih (fazah) poslovnega načrta,
– seznam računov za upravičene stroške
investicije, brez tistih, ki ste jih prijavili že v
vmesnem zahtevku,
– originalne račune za celotno vrednost
upravičenih stroškov, ki se glasijo na upravičenca (brez tistih, ki ste jih prijavili že v
vmesnem zahtevku),
– potrdila – dokazila o plačilu računov,
– potrdilo, da je podjetje fizično prisotno
v instituciji inovativnega okolja.
2.4. Merila za ocenjevanje poslovnega
načrta
Poslovni načrt ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje poslovnega načrta so:
– kvantitativna (število novo zaposlenih,
sodobna tehnologija, inovativnost, tržna naravnanost, dodana vrednost na zaposlenega v skupini dejavnosti),
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost Poslovnega načrta glede na
oceno širše ekonomske situacije (panoga,
trg)),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi osebne
predstavitve/intervjuja prijavitelja in/ali ogleda lokacije 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.
Vloga, ki je prejela 45 ali več točk od
100 po kvantitativnih merilih preide v ocenjevanje finančnega položaja podjetja in
kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je
vloga prejela manj kot 45 točk, takoj pridobi
negativno mnenje.
Na podlagi analize finančnega položaja
podjetje pridobi bonitetno oceno. Na podlagi
kvalitativne analize vloge 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 subvencije. V primeru odobritve
prejme prosilec pomoč Sklada skladno z
zaprošenimi sredstvi v vlogi in s pogoji iz
točke 2.3.
2.5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod
z navodili, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje poslovnega načrta, prijavni list, pogodba o izplačilu subvencije, zahtevek za
izplačilo subvencije z obrazci.
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 subvencijo
1. Prijavni list za subvencijo.
2. Dokazilo institucije inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji ter je izdelalo ustrezni
razvojni program oziroma poslovni načrt
oziroma dokazilo institucije inovativnega
okolja, da je podjetje vključeno v institucijo
inovativnega okolja in bo podjetje inkubirano
v institucijo inovativnega okolja v roku treh
mesecev po podpisu pogodbe in je podjetje
izdelalo ustrezni razvojni program oziroma
poslovni načrt.
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3. Poslovni načrt in v primeru, da je podjetje že poslovalo potrjeni izkaz uspeha in
bilanco stanja za leto 2005.
4. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od pristojne davčne izpostave (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni glede
na datum oddaje vloge).
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 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), oziroma izjavo, da v podjetju ni zaposlenih.
7. Seznam upravičenih stroškov s priloženimi predračuni, računi in ponudbami. V
tabelo morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni, računi ali ponudbe z
neto vrednostjo (brez DDV). Tabela mora
vsebovati tudi kumulativni seštevek vseh
predračunov, računov ali ponudb.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7.
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
22. 8. 2006.
Vmesni roki so: 19. 5. 2006, 23. 6. 2006
in 22. 8. 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 (za prvo odpiranje
velja najvišji datum 19. 5. 2006, za drugo
odpiranje 22. 8. 2006). Osebno izročanje
vloge na sedežu Sklada je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05 - sekretariat med
9. in 15. uro.
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva odobrena pred 22. 8. 2006, bo Sklad
objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 22. 8. 2006
ali po odobritvi vseh razpisanih sredstev (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.
Skrajni rok za sklenitev pogodbe o izplačilu subvencije je 8 dni od prejema sklepa
o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov investicije. Če pogodba, brez opravičljivih razlogov, ni sklenjena v tem roku,
sklep preneha veljati, prijavitelju se posreduje sklep o zavrnitvi sofinanciranja in ne
more ponovno kandidirati za sredstva tega
javnega razpisa.

Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino je 8,500.000 EUR. Kot resnost ponudbe
je potrebno plačati 10,000.000 SIT;
6. parc. št. 347/2 – dvorišče v izmeri
80 m2 in stavba v izmeri 56 m2, parc. št.
347/3 – stavba v izmeri 94 m2 in parc. št.
347/5 – dvorišče v izmeri 106 m2 vse pripisano vl. št. 2170 k.o. Tezno – Keleminova ulica 26. Izhodiščna cena za predmetno
nepremičnino je 220.000 EUR. Kot resnost
ponudbe je potrebno plačati 1,000.000 SIT;
7. parc. št. 1683 – stavba v izmeri 398 m2
in dvorišče v izmeri 7 m2 pripisano vl. št. 789
k.o. Maribor grad – I. nadstropje in mansarda objekta Ul. 10. oktobra 1 v skupni izmeri
507 m2. Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino je 500.000 EUR. Kot resnost ponudbe je potrebno plačati 2,000.000 SIT;
8. kletni prostor, št. K1 v izmeri 11 m2,
pripisano vl. št. 2147/31 k.o. Tabor, lokal, št.
5 v izmeri 55 m2, pripisano vl. št. 2147/36
k.o. Tabor in poslovni prostor, št. 6 v izmeri 107 m2, pripisano vl. št. 2147/37 k.o.
Tabor v objektu Betnavska cesta 11-13. Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino
je 243.000 EUR. Kot resnost ponudbe je
potrebno plačati 2,000.000 SIT.
Zahtevani zneski se za nepremičnine pod
zap. št. od 1–5 nakažejo na TRR prodajalca
številka 04515-0000617137 in za nepremičnine pod zap. št. od 6–8 nakažejo na TRR
prodajalca številka 04515-0000123407.
Vse nepremičnine, ki so predmet prodaje, so proste vseh bremen, razen nepremičnine pod zap. št. 2 in 5, za katero pa bo
hipoteka izbrisana pred podpisom prodajne
pogodbe. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
Nepremičnine so naprodaj po sistemu videno-kupljeno.
Pogoji in pravila javnega razpisa
Razpis je odprtega tipa. Na razpisu lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno v EUR;
– način in rok plačila kupnine;
– v primeru odložnega plačila kupnine
primerno zavarovanje plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da je
kupec državljan katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno
potrdilo o državljanstvu;
– izjavo kupca, kakšno dejavnost namerava izvajati v okviru nepremičnine, ki je
predmet nakupa;
– podatke o finančnem in poslovnem položaju kupca, kadar je le-ta pravna oseba;
– potrdilo o vplačanem zahtevanem znesku, kot resnost ponudbe.
Rok za oddajo ponudb je 10. 3. 2006.
Ponudba mora biti v slovenskem jeziku. Za
pravočasno prispele ponudbe se bodo štele
tiste, ki bodo prispele na sedež GIM d.o.o.,
Slovenska ulica 4, Maribor, dne 10. 3. 2006
do 12. ure v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba – Koloniale zap. št. ____ ali
Maxina zap. št. _____«.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija za
izbor najugodnejšega ponudnika in ponudnike o izbiri pisno obvestila v roku 15 dni od
zaključnega dneva za predložitev ponudb.
Vplačan znesek se bo uspelemu ponudniku
vštel v kupnino, neuspelim pa se bo v roku
15 dni po končanem postopku izbire vrnil
brez obresti.

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 naslov Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
Uprava Sklada odloči o pritožbi v roku 15
dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za subvencijo pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za subvencijo v institucijah inovativnega
okolja – P4A«.
Vse
ostale
informacije
dobite
na
tel.
02/234-12-74,
02/234-12-76, 02/234-12-64 ali na e-pošti:
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 4/06
Ob-5908/06
GIM družba za promet z nepremičninami
d.o.o. Maribor, Slovenska ulica 4, Maribor,
po pooblastilu Koloniale veletrgovina d.d.,
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor (za zaporedne številke od 1–5) in Maxina trgovina
d.d., Ulica 10. oktobra 1, 2000 Maribor (za
zaporedne številke od 6–8) razpisuje
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. solastniški delež 6/10 parc. št.
1019/103 – poslovna stavba v izmeri 184 m2
pripisano vl. št. 728 k.o. Lovrenc na Drav
skem polju – Kidričevo, Kajuhova ulica 5,
kar v naravi predstavlja trgovino. Izhodiščna
cena za predmetno nepremičnino je 92.000
EUR. Kot resnost ponudbe je potrebno plačati 1,000.000 SIT;
2. parc. št. 2300 – dvorišče v izmeri 583 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 126 m2 in stanovanjska stavba v izmeri
92 m2 pripisano vl. št. 706 k.o. Rače (prodajalna na Ljubljanski cesti 71). Izhodiščna
cena za predmetno nepremičnino je 130.800
EUR. Kot resnost ponudbe je potrebno plačati 1,000.000 SIT;
3. poslovni prostor v kleti in pritličju
objekta Gosposvetska cesta 19a v Mariboru v izmeri 372,25 m2 pripisan vl. št. 1893/9
k.o. Koroška vrata. Izhodiščna cena za
predmetno nepremičnino je 500.000 EUR.
Kot resnost ponudbe je potrebno plačati
2,000.000 SIT;
4. solastniški delež 1/5 parc. št. 1501
– dvorišče v izmeri 513 m2 in stanovanjska
stavba v izmeri 169 m2 pripisano pri vl. št.
1693 k.o. Pobrežje, kar v naravi predstavlja
trgovino v izmeri 97,83 m2 v objektu Ulica heroja Vojka 2b v Mariboru. Izhodiščna
cena za predmetno nepremičnino je 78.300
EUR. Kot resnost ponudbe je potrebno plačati 1,000.000 SIT;
5. poslovni kompleks Tržaška cesta 39,
Maribor – parc. št. 2911/25 – poslovna stavba v izmeri 4129 m2 in dvorišče v izmeri
10516 m2 prip. vl. št. 60 k.o. Ob železnici,
parc. št. 2911/20 – poslovna stavba v izmeri 1496 m2 in dvorišče v izmeri 226 m2 prip.
vl. št. 61 k.o. Ob železnici, parc. št. 2911/2
– poslovna stavba v izmeri 214 m2 in dvorišče v izmeri 2390 m2, parc. št. 2911/23
– zelenica v izmeri 522 m2 prip. vl. št. 40
k.o. Ob železnici, solastniški delež 962/1000
parc. št. 2909 – poslovna stavba v izmeri
3413 m2 prip. vl. št. 137 k.o. Ob železnici.
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Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe so kupnina, boniteta ponudnika, plačilni pogoji. Zaporedje kriterijev ne
pomeni vrednostnega merila pri izboru.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse
ponudnike, ali samo tiste, katerih ponudbo
oceni kot utrezno, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
komisija v katerikoli fazi postopka odloči,
da z vsemi ponudniki ali s posameznimi od
njih opravi pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja
pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali katerim koli drugim ponudnikom, je izključena.
Kontaktna oseba za ogled nepremičnin
in dodatne informacije je Košir Branka –
GIM d.o.o., Slovenska ulica 4, Maribor – tel.
235-03-50, 041/690-706.
GIM d.o.o. Maribor
Ob-5288/06
Občina Črenšovci na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov
športa v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št.
19/05) in letnega programa športa Občine
Črenšovci v letu 2006 objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2006, ki jih
bo v letu 2006 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šolskih otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.
II. Razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih,
zakona o društvih in zakona o gospodarskih
družbah, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Črenšovci,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnost,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.
Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Črenšovci, Komisija za šport, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako
»Razpis – šport 2006«.
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Zadnji rok za oddajo je 31. marec 2006.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za šport Občine Črenšovci. O
izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno
obveščeni in pozvani k podpisu pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na
sedežu Občine Črenšovci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo na tel.
02/573-57-50.
Občina Črenšovci
Ob-5289/06
Občina Puconci na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03),
določil Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik) (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04) objavlja
razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v
najem
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet tega razpisa je stanovanje
v poslovno-stanovanjskem objektu, Puconci
79, v skupni izmeri 89,17 m2.
1.2. Stanovanje je vseljivo takoj po zaključku razpisa.
2. Višina najemnine: neprofitna najemnina se bo oblikovala v skladu z Odlokom
o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS, št. 23/00,
96/01), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03 in
142/04) ter se bo prilagajala veljavni zakonodaji.
3. Razpisni pogoji
3.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati udeleženec razpisa, da je upravičen do
pridobitve neprofitnega stanovanja v najem,
so:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno bivališče v Občini Puconci;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim kandidirajo za pridobitev stanovanja (v nadaljevanju: člani gospodinjstva),
ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas za neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če
je stanovanje ali stanovanjska stavba po
zakonu oddana v najem za nedoločen čas
za neprofitno najemnino;
– da udeleženec razpisa ali kdo izmed
članov ni lastnik drugega premoženja, ki
presega 40% vrednosti primernega stanovanja;
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred tem razpisom
ne presegajo naslednjih deležev povprečne
neto plače v državi glede na število oseb:
– 1 oseba do 200% – 352.622 SIT,
– 2 osebi do 250% – 440.777 SIT,
– 3 osebe do 315% – 555.380 SIT,
– 4 osebe do 370% – 652.351 SIT,
– 5 oseb do 425% – 749.322 SIT,
– 6 oseb do 470% – 828.662 SIT,
– za vsako dodatno osebo se delež
dvigne za 25%.
3.2. Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim bivanjem v mate-

rinskih domovih in zatočiščih, zavetiščih ali
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, in
so iz območja Občine Puconci,
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, lahko kandidirajo na tem razpisu ne
glede na kraj stalnega bivališča, če imajo v
Občini Puconci večje možnosti za zaposlitev
ali jim je zagotovljena pomoč druge osebe in
zdravstvene storitve.
3.3. Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno
družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili, kakor
tudi tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
4. Vsebina vloge
4.1. Vloga za pridobitev neprofitnega
stanovanja v najem mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek, rojstne podatke, naslov
ter podatke o zaposlitvi udeleženca razpisa;
– ime in priimek, rojstne podatke, zaposlitev in sorodstveno razmerje za ostale
osebe, za katere se rešuje stanovanjsko
vprašanje;
– stanovanjski status udeležencev razpisa (najemno razmerje, bivanje pri starših
itd..);
– stanovanjske razmere udeležencev
razpisa (površina, opis stanovanja – morebitne pomanjkljivosti itd….);
– podatke o dohodkih in materialnem
stanju udeleženca razpisa in članov njegovega gospodinjstva (navedba vseh neto
denarnih prejemkov v letu dni pred razpisom in morebitnega lastništva ali solastništva stanovanja oziroma stanovanjske hiše
ali drugih nepremičnin ali premičnin, katerih
vrednost bi lahko presegla 40% vrednosti
zanj primernega stanovanja);
– socialno zdravstvene razmere (npr. invalidnost, nosečnost ipd.).
4.2. Vlogi je potrebno priložiti tudi naslednjo dokumentacijo:
– potrdila oziroma dokazila o neto denarnih prejemkih udeleženca razpisa in članov gospodinjstva za obdobje leto dni pred
razpisom;
– izjavo o premoženjskem stanju, s katero udeleženec razpisa in vsi polnoletni člani
gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje
osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk
osebnih podatkov;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, kolikor udeleženec razpisa ne živi pri
starših ali sorodnikih;
– zadnjo odločbo o odmeri dohodnine
za vse člane gospodinjstva, ki so zavezanci
za dohodnino;
– za nezaposlene polnoletne osebe potrdilo o brezposelnosti ali potrdilo o šolanju;
– morebitna druga dokazila o gmotnih in
socialno zdravstvenih razmerah (npr. potrdilo o nosečnosti, o invalidnosti, strokovno
mnenje Centra za socialno delo ipd.).
5. Lastna udeležba
5.1. Udeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in var
ščine.
5.2. Za vse upravičence se bo oblikovala
ena prednostna lista in se bodo upoštevali
površinski normativi, ki veljajo za udeležence brez plačila lastne udeležbe.
6. Opredelitev prednostnih kategorij prosilcev
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6.1. Pri ocenjevanju udeležencev razpisa
se upošteva točkovanje iz obrazca za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer.
6.2. V primeru enakega števila točk imajo
prednost upravičenci po naslednji prioriteti:
– družina;
– družina z več otroki;
– mlada družina;
– prosilec z daljšo dobo stalnega bivališča na območju Občine Puconci.
Pojasnilo:
Vrstni red med prosilci z enakim številom
točk se določi po vrstnem redu kriterijev,
kot so zgoraj navedeni, na naslednji način:
vse družine se uvrstijo pred ostalimi prosilci,
prvi kriterij za razvrščanje družin med seboj
je večje število otrok, če je to enako, imajo
prednost mlade družine, če je tudi to enako
ima prednost prosilec z višjo izobrazbo, zadnji kriterij pa je doba stalnega bivanja na
območju sedanje Občine Puconci. Zadnji
kriterij, to je doba stalnega bivališča, velja
tudi za razvrstitev ostalih prosilcev, ki ne
spadajo med družine.
7. Razpisni postopek
7.1. Rok za prijavo na razpis je 30 dni
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
7.2. Vloge skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo udeleženci razpisa v predpisanem roku oddati priporočeno po pošti ali
osebno na naslov: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci.
7.3. Komisija, ki jo imenuje župan, bo
proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih
za oblikovanje prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj.
7.4. Interesenti lahko dvignejo obrazec
vloge na Občini Puconci, vsak delavnik med
8. in 14. uro.
7.5. O izidih razpisa bodo kandidati obveščeni po pošti.
8. Splošne določbe
8.1. Za vse, kar ni posebej določeno s
tem razpisom, se uporabljajo določila Pravilnika.
Občina Puconci
Št. 32001-01/03-43/02
Ob-5475/06
Na podlagi Navodil o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.
74/02), Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006 (Uradni list RS, št.
120/05) in Mnenja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano k Navodilom o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Kranj z dne 26. 3.
2004, objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Kranj v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa:
– sofinanciranje osemenjevanja živine,
– sofinanciranje prevoza mleka,
– sofinanciranje analize krme in zemlje,
– sofinanciranje težjih pogojev obdelave
kmetijskih zemljišč,
– sofinanciranje izobraževanja in kontrole ekoloških kmetij,
– podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
– pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah,

– izboljšave kmetijskih zemljišč, začete
v letu 2006.
II. Sofinanciranje osemenjevanja živine
1. Okvirna višina sredstev: 6,426.000
SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
v Mestni občini Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec II s priloženimi kopijami potrdil o
osemenjevanju živine.
4. Višina sofinanciranja: 1.430 SIT (bruto) na osemenitev za rejce živine z nižinskega območja Mestne občine Kranj in 3.570
SIT (bruto) na osemenitev za rejce živine s
hribovskega in višinsko – gorskega območja
Mestne občine Kranj.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje
živine«.
III. Sofinanciranje prevoza mleka
1. Okvirna višina sredstev: 1,200.000
SIT.
2. Upravičenci: proizvajalci mleka s hribovskega in višinsko – gorskega območja
Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec III s priloženim dokazilom o količini mleka, višini stroškov in plačilu prevoza
do zbirnega mesta.
4. Višina sofinanciranja: 3 tolarje (bruto)
na liter mleka.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Prevoz
mleka«.
IV. Sofinanciranje analize krme in zemlje
1. Okvirna višina sredstev: 400.000 SIT.
2. Upravičenci: lastniki in najemniki kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo stalno bivališče ali kmetijsko zemljišče v Mestni občini Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec IV s priloženimi dokazili o številu, višini stroškov in plačilu analize krme
in zemlje.
4. Višina sofinanciranja: do 50% stroškov
analize krme in zemlje glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Analize krme
in zemlje«.
V. Sofinanciranje težjih pogojev obdelave
kmetijskih zemljišč (ročna košnja, težji
dostop, nagib terena oziroma ugotovljene druge posebne okoliščine)
1. Okvirna višina sredstev: 10,600.000
SIT.
2. Upravičenci: pravne in fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
imajo stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
imajo v lasti in najemu kmetijska zemljišča,
ki ležijo na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec V s priloženo kopijo katastrskega
načrta in izjavo o zakupu. Skupna površina,
ki se ročno kosi, mora biti velika najmanj
0,2 ha. Upravičenec za podporo mora imeti
obdelane vse lastne površine in površine v
zakupu.
4. Višina sofinanciranja: do 35.000
SIT/ha glede na razpoložljiva sredstva.
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5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Težji pogoji
obdelave«.
VI. Sofinanciranje izobraževanja in kontrole ekoloških kmetij
1. Okvirna višina sredstev: VI.a) 837.000
SIT, VI.b) 300.000 SIT, VI.c) 1,200.000 SIT,
VI.d) 180.000 SIT.
2. Upravičenci: VI.a) izvajalci izobraževalnih programov, VI.b) kmetje in kmečke
žene (tečaji), VI.c) dijaki Srednje biotehniške šole v Kranju, ki izhajajo iz družin, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ter VI.d)
ekološki kmetovalci.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: VI.a)
vloga – obrazec VI.a) s priloženim časovno
definiranim in finančno ovrednotenim programom izobraževanja, VI.b) vloga – obrazec VI.b) s priloženim dokazilom o plačilu
tečaja, VI.c) vloga – obrazec VI.c) s priloženim potrdilom o vpisu, VI.d) vloga – obrazec VI.d) s priloženim dokazilom o plačilu
kontrole in potrdilom o pozitivno opravljeni
kontroli.
4. Višina sofinanciranja: VI.a) do 50%
stroškov zunanjih predavateljev in prostora glede na razpoložljiva sredstva, VI.b) do
50% stroškov tečajev za posameznika glede
na razpoložljiva sredstva, VI.c) sofinanciranje šolanja na Srednji Biotehniški šoli v
Kranju – do 100.000 SIT (neto) glede na
razpoložljiva sredstva, VI.d) do 50% stroškov kontrole ekološke kmetije glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
VI.a) »Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje «, VI.b) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Tečaji«, VI.c) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Šolanje«, VI.d) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Kontrola ekološke kmetije«.
VII. Podpora za delovanje strokovnih
društev, ki delujejo na področju kmetijstva
1. Okvirna višina sredstev: 2,460.000
SIT.
2. Upravičenci: registrirana društva s
področja kmetijstva in gozdarstva, katerih
dejavnost poteka na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec VII s priloženim finančno ovrednotenim programom in odločbo o vpisu v
register društev.
4. Višina sofinanciranja: do 30% finančno ovrednotenega programa glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
društva«.
VIII. Pomoč ob naravnih nesrečah na
kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 500.000 SIT.
2. Upravičenci: oškodovanci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo v Mestni občini
Kranj, in sicer tisti, ki so utrpeli večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji napadi
škodljivcev).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec VIII s priloženo kopijo zavarovalne police in mnenjem Kmetijsko svetovalne
službe o nastali škodi.
4. Višina sofinanciranja: do 30% ocenjene škode glede na razpoložljiva sredstva.
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5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naravne
nesreče«.
IX. Izboljšave kmetijskih zemljišč, začete
v letu 2006, (manjše agromelioracije, manjše hidromelioracije, apnjenje tal)
1. Okvirna višina sredstev: 3,100.000
SIT.
2. Upravičenci: pravne in fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
imajo stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
imajo v lasti in najemu kmetijska zemljišča,
ki ležijo na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec IX s prilogami: kopija katastrskega načrta, dovoljenje za krčitev gozda,
dovoljenje ustreznega organa, če gre za
poseg v prostor, rezultat analize zemlje s
priporočilom o apnjenju in fotokopija računa
za nakup apna, žlindre ali kamene moke,
izjava o zakupu.
4. Višina sofinanciranja: a) manjše
agromelioracije do 120.000 SIT/ha v nižinskem območju Mestne občine Kranj (N), do
180.000 SIT/ha v hribovskem območju (H)
in do 220.000 SIT/ha v višinsko-gorskem območju Mestne občine Kranj (V-G) ali do 40%
vrednosti prijavljenih strojnih del glede na
razpoložljiva finančna sredstva, čiščenje površin do 50% prej navedenih zneskov glede
na razpoložljiva finančna sredstva, obnova
in širitev 1 km poti je do 1,25 ha izboljšave
glede na razpoložljiva finančna sredstva b)
manjše hidromelioracije: čiščenje drenažnih
jarkov do 200 SIT/m N, do 280 SIT/m H, V-G
glede na razpoložljiva finančna sredstva, c)
apnjenje tal – do 50% računa za nakup
apna, žlindre ali kamene moke glede na
razpoložljiva finančna sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Izboljšave
kmetijskih zemljišč«.
X. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa in vzorce
pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v Sprejemni pisarni
– blagajni Mestne občine Kranj (pritličje),
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek,
torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo od
8. ure do 16.30, v petek od 8. ure do 12.30
ter na spletni strani Mestne občine Kranj
http://www.kranj.si/ (pod rubriko Dokumenti,
Razpisi v letu 2006).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj,
Oddelku za gospodarske in premoženjske
zadeve, soba št. 139, Slovenski trg 1, Kranj,
ali na tel. 04/237-31-30, kontaktna oseba je
Barbara Čirič.
XI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za namene iz I.
točke razpisa morajo biti sredstva porabljena do 31. 12. 2006.
XII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v sprejemni pisarni – blagajni Mestne
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občine Kranj ali poslane po pošti na naslov:
Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, za namene pod točkami V,
VII in IX najkasneje do 7. 4. 2006, za namen
pod točko VI.c) najkasneje do 22. 9. 2006.
Rok za namene pod točkami II, III, IV,VI.a),
VI.b), VI.d) in VIII ni predpisan, praviloma
morajo biti zadnje vloge za te namene oddane do 10. 11. 2006. Priporočamo vam, da
vloge za namene pod točkami II, III in IV vlagate dvakrat letno, in sicer najprej za obdobje od 1. 11. 2005 do 31. 5. 2006, nato pa še
za obdobje od 1. 6. 2006 do 31. 10. 2006,
ker bodo tudi nakazila finančnih sredstev za
te namene izvedena dvakrat letno.
XIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo na predlog komisije odločal župan. Odpiranje vlog za namene pod točkami V, VII
in IX bo 12. 4. 2006, za preostale namene
pa praviloma prvi teden v mesecu za vloge,
prispele v predhodnem mesecu. Odpiranje
vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev
vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne
bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog oziroma v 15 dneh od dneva obravnave
vloge na Komisiji za pospeševanje kmetijstva. Upravičenci za namene pod točkami
VI.a), VI.c) in VII bodo o izboru obveščeni s
sklepom in hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove
na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve
za pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
Ob-5803/06
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 6.
člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje (Ur. l. RS, št.
7/04) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– delovanje športne zveze.
2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju
športa, zavodi iz področja športa, vzgoje
in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje

za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze),
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o
doseženih rezultatih in finančno realizacijo.
3. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Mozirje, Savinjska cesta 7,
v času uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge
ustanove, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu,
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o
registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
4. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Mozirje in Pogojev,
meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v občini Mozirje.
5. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2006 – 18. 3. 2006.
6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta
7, 3330 Mozirje, s pripisom »Javni razpis
– Šport 2006 – Ne odpiraj«.
7. Odpiranje prijav ne bo javno.
8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in
predlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Mozirje.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.
10. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje,
tel. 03/839-33-06.
Občina Mozirje
Ob-5912/06
Na podlagi 4. člena Odloka o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Šentjernej (Ur. l. RS, št. 61/95 in 72/99), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Šentjernej (Ur. l. RS, št. 20/96) in 3.
člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Šentjernej (Ur. l. RS, št. 20/96, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01), 3.
člena Odloka o podelitvi koncesije za obvezno lokalno službo za pokopališko dejavnost
ter urejanje pokopališč v Občini Šentjernej
(Ur. l. RS, št. 64/96) in 9. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske
službe, urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 15/98)
objavlja Občina Šentjernej
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne gospodarske službe urejanja
pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti
1. Koncedent je Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za dejavnost urejanja pokopališč in za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na naslednjih
pokopališčih: Šentjernej, Šmarje, Orehovi-
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ca, Gradišče pri Šentjerneju in Groblje pri
Prekopi.
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in
opustitev pokopališč, zajema pa predvsem
naslednja dela:
– vodenje katastra pokopališč,
– določanje posameznih zvrsti grobov
(samske, družinske, žarne, grobnice, prostor za raztrositev pepela),
– čiščenje in odstranjevanja odpadkov
ter snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje okrasnih rastlin
in žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih
in napravah in
– urejanje okolice v neposredni bližini
pokopališča.
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in obsegajo predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice (na
pokopališčih, kjer je zgrajena),
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Pogrebne dejavnosti se praviloma izvajajo izven pokopališč in obsegajo:
– urejanje dokumentacije v zvezi s pogrebom,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika do pokopališča oziroma na kraj upepelitve,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Za posamezno pokopališče se koncesija
podeli le enemu koncesionarju, koncedent
pa zanjo zagotavlja monopol.
3. Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, ki so po naravi združljive
s koncesijo.
4. Koncesija se podeljuje za dobo petih
let in prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesionar je dolžan
pričeti opravljati storitve pokopališke službe v roku 30 dni po podpisu koncesijske
pogodbe.
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega
leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo
v višini 3% od prometa, ustvarjenega z izvajanjem pokopališke službe v preteklem
koledarskem letu.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da imajo v lasti ali posesti ustrezna
tehnična sredstva, potrebna za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma, da predložijo
ustrezna jamstva, da bodo sredstva na voljo
pred sklenitvijo ustrezne koncesijske pogodbe, če bodo izbrani,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih
za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da
imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– program izvajanja gospodarske javne
službe za čas trajanja koncesije in poslovni
načrt,

– da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000
SIT.
Naročnik si pridržuje pravico, da najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovolje
nja),
– predlog cen za storitve, za katere se
dodeljuje koncesija,
– akt o ustanovitvi,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, Šentjernej, (tajništvo občine) po objavi
razpisa vsak delavnik med 7.30 in 14. uro
ter v sredo med 7.30 in 16.30.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev: 60%,
– izkušnje in reference: 40%.
8. Po končanem postopku razpisa pri
pravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Šentjernej, predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje Občinskemu svetu
Občine Šentjernej v potrditev, kateri s sklepom odloči o podelitvi koncesije. Na podlagi
tega sklepa občinska uprava izda upravno
odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine.
9. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Betka Šimc,
tel 07/393-35-60, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključno 3. 4. 2006 do 10. ure. Javno odpiranje
ponudb bo 3. 4. 2006 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Šentjernej na Trubarjevi cesti 5 v
Šentjerneju.
11. Prepozne, nepopolne in nepravilne
ponudbe bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
12. Prijave na razpis je potrebno poslati
v zaprti ovojnici na naslov Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej,
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za
izvajanje javne gospodarske službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti«.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejema sklepa o podelitvi koncesije na seji Občinskega
sveta Občine Šentjernej.
14. Občina Šentjernej si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Šentjernej
Št. 134
Ob-5917/06
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 6. točke 8. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 5/99 in 20/03), 9. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 7/99) Občina Hrastnik
objavlja
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javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine na območju Občine
Hrastnik v prostorih ambulante na Dolu
pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13
1. Naročnik (koncedent): Občina Hrastnik.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: 1 program splošne
medicine.
3. Predmet koncesij: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju splošne
medicine.
4. Koncedent zagotavlja koncesionarju
pridobitev stanovanja oziroma pomoč pri rešitvi stanovanjskega vprašanja, brezplačno
uporabo poslovnega prostora in določeno
pomoč pri nabavi opreme.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe med
koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
nedoločen čas.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je fizična oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
7.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
7.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
7.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
8. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju
splošne ali družinske medicine: 25 točk;
– kvaliteta strokovnega dela na področju
splošne medicine v letu 2004: maksimalno
število točk 25;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2002-2004: maksimalno število točk 5.
9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature
Ne glede na način dostave, morajo kandidature prispeti na naslov: Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v 30
dneh po tej objavi do najkasneje 12. ure.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
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– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: »splošna medicina«,
– naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: »splošna
medicina« je lahko samo ena kandidatura.
10. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o izbiri
bo odločil direktor Občinske uprave Občine
Hrastnik z upravno odločbo, ki bo izdana najkasneje v 10 dneh po prejemu poročila razpisne komisije. V roku 30 dni po dokončnosti
upravne odločbe bo Občina Hrastnik s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji.
11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hrastnik,
interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v
vložišču Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Dodatne informacije pa lahko dobijo pri Bredi Šterbucl, tel.
03/56-54-390, faks 03/56-44-041, el. naslov.
breda.sterbucl@hrastnik.si.
Občina Hrastnik
Št. 352-3/2006-1
Ob-5923/06
Občina Postojna na podlagi 87. člena
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03
in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04
in 34/04), Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02,
73/04), Zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 36/04 – UPB), sklepa župana Občine Postojna št. 032-15/2006-1 z dne 27. 2.
2006 in na podlagi prvega in drugega odstavka 6. člena pogodbe o soinvestiranju
pri zagotavljanju najemnih stanovanj št.
41410-128/2004 z dne 22. 7. 2004, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta
31, Ljubljana in Občino Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana in Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, objavljata
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Postojna v svojem imenu in
po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem
okvirno 18 neprofitnih stanovanj in morebitna
druga sproščena neprofitna stanovanja v letu
2006, ki bodo uspelim upravičencem oddane
v najem v letu 2006 in 2007. Lastnika stanovanj sta Občina Postojna in Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, s katerima bodo tudi sklenjene najemne pogodbe.
1.2. Oblikovanje prednostne liste:
Stanovanja so namenjena za oddajo v
najem prosilcem, ki so glede na socialne
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. l. RS, št. 14/04
in 34/04, v nadaljevanju: pravilnik) zavezani
za plačilo varščine.
Kolikor razpisnik na podlagi prejetih vlog
prosilcev na razpis ne bo mogel oddati vseh
stanovanj, ki so predmet tega razpisa, bo
preostala stanovanja namenil za oddajo
prosilcem iz končnega seznama prosilcev,
ki jim bodo dodeljena stanovanja v najem v
letih 2006 in 2007, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 6/06 z dne 20. 1. 2006.
Stanovanja so predvidena na lokaciji
prenovljenega objekta Ulica Prekomorskih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
brigad 6 v Postojni in bodo vseljiva predvidoma v mesecu novembru 2006.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) in Odloka o
vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine, sprejetega na 20. seji Občinskega sveta Občine Postojna z dne 3. 5.
2005 oziroma na podlagi predpisa, ki bo
veljal v času oddaje stanovanja v najem.
V skladu z 90. členom stanovanjskega
zakona ima najemodajalec pravico vsakih
pet let od najemnika zahtevati, da predloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik
ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni
v najemno pogodbo za tržno stanovanje
po merilih in postopku določenim s pravilnikom.
Za povprečno veliko stanovanje v izmeri 61 m2, točkovano s 325 točkami, znaša

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Postojna možnosti
za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč
druge osebe in zdravstvene storitve,
– do dodelitve neprofitnega stanovanja
so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih,
odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, če se dohodki
prosilčevega gospodinjstva (seštevek vseh
dohodkov članov gospodinjstva), v obdobju
1. 1. 2005 do 31. 12. 2005, gibljejo v mejah
spodaj navedenih odstotkov od povprečne
neto plače v državi, ki je v obdobju od 1. 1.
2005 do 31. 10. 2005 znašala 176.311 SIT.
Glede na višino dohodka v gospodinjstvu, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci
kandidirajo za stanovanja z lastno udeležbo
in varščino.

Velikost
gospodinjstva
%

Meja neto dohodka

1-člansko

od 90% do 200%

nad 158.680 do 352.622

2-člansko

od 135 do 250%

nad 238.020 do 440.778

3-člansko

od 165 do 315%

nad 290.913 do 555.380

4-člansko

od 195 do 370%

nad 343.806 do 652.351

5-člansko

od 225 do 425%

nad 396.700 do 749.322

6-člansko

od 255 do 470%

nad 449.593 do 828.662

najemnina v mesecu januarju 2006, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 48.000 SIT.
1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj
bodo upoštevani naslednji površinski normativi v skladu s 14. členom pravilnika:
Število članov
gospodinjstva

1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja s
plačilom varščine - lista B

od 20 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2
nad 65 m2 do 95 m2
nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega
razreda povečajo za 6 m2.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, so:
– državljanstvo Republike Slovenije in
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi prosilci, določeni v
drugem, tretjem in četrtem odstavku 3. člena
pravilnika:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine
Postojna,

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 25
odstotnih točk.
Dohodek gospodinjstva, se ugotavlja na
način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti
do denarne socialne pomoči določajo predpisi o socialnem varstvu.
2.3. Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in
z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali
stanovanjska stavba po zakonu oddana
v najem za nedoločen čas, z neprofitno
najemnino,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja
(premičnega in nepremičnega), ki presega
40% vrednosti primernega stanovanja (kot
osnova za določitev vrednosti primernega
stanovanja se v skladu z zakonom upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami
po vrednosti točke 2,63 EUR in površina
stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini zgornjih razredov,
predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine v času objave
razpisa).
2.4. Na razpisu ne morejo sodelovati prosilci, določeni v 7. členu pravilnika:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že do-
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deljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
Na razpisu tudi ne morejo sodelovati:
– tisti, ki imajo na dan zaključka razpisa
neporavnane zapadle obveznosti do razpisnika.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Kriteriji in točkovno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje stanovanjskih razmer,
ki vplivajo na prednost pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem so določeni v
obrazcu iz pravilnika.
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo se v skladu s 6. členom pravilnika prednost
mlade družine in mladi, invalidi in družine
z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo v Republiki Sloveniji, ki so brez
stanovanja ali so podnajemniki, ženske in
ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja.
Poleg prednostnih kategorij, določenih v
prejšnjem odstavku, se na podlagi 4. člena
pravilnika upoštevajo kot prednostna kategorija tudi prosilci z doseženo srednjo, višjo,
visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter
magisterijem ali doktoratom, udeležba na
prejšnjem razpisu za dodelitev neprofitnih
stanovanj ter stalnost bivanja prosilca na
območju Občine Postojna.
V primeru, da več prosilcev doseže v
razpisu enako število točk, po obrazcu za
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, pri katerih predstavlja višina najemnine
za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku.
Prednostna lista upravičencev za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena
na podlagi kriterijev, ki jih določa pravilnik in
prednostnih kategorij, določenih s tem razpisom v skladu s 4. in 6. členom pravilnika,
in sicer:

članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero vlagatelj in ostali
polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo
vpogled v svoje osebne podatke pri upravljalcih zbirk podatkov (Obrazec št. 1);
3. izpolnjeno in podpisano izjavo vlagatelja, da je sam ali pa kateri izmed članov
gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega
premoženja (Obrazec št. 2);
4. izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4
– Opis stanovanjskih in socialno – zdrav
stvenih razmer;
5. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2005 (osebni dohodek,
pokojnina, preživnina, dohodek iz dela preko Študentskega servisa, invalidnina, nadomestilo za brezposelne, denarna socilana
pomoč…) z navedbo dobe zaposlitve. Kot
dohodek se ne štejejo dodatek za pomoč
in postrežbo in drugi prejemki za nego in
pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego
otroka, štipendije, dohodki od občasnega
dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic
nesreče…;
6. potrdilo o nezaposlenosti vlagatelja,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje, Izpostava Postojna);
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu; najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava vlagatelja, zakaj pogodba ni
sklenjena;
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini ali
podnajemnini.
9. dokazilo o površini stanovanja iz sklenjene najemne pogodbe ali podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Ko prosilec ne razpolaga z zapisnikom
o točkovanju, izpolni ustrezno izjavo s podatki o kvaliteti stanovanja (Obrazec št. 3);
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
11. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
12. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
13. dokazilu o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
14. potrdilo ustrezne institucije, če je vlagatelj ali njegov ožji družinski član, ki bo z
njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba,
trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
15. dokazilo o invalidnosti I. kategorije
in invalidnost okvare čuta- slepota, gluhost
(odločba Centra za socialno delo, Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Zavoda za zaposlovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje);
16. izvid osebnega zdravnika, s katerim
se dokazuje trajno obolenje prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami;
17. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
18. potrdilo o dokončani izobrazbi;
19. strokovno mnenje centra za socialno
delo ter vladnih in nevladnih organizacij, ki

Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se oddaja v najem.
Najemodajalec in upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja opredelita v
najemni pogodbi medsebojne obveznosti v
zvezi s vplačilom, vračilom in ohranjanjem
vrednosti varščine za uporabo stanovanja,
upoštevaje načelo ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v evrih.
Varščina se vrne ali poračuna po prenehanju najemnega razmerja.
Upravičenec, ki pred oddajo stanovanja v
najem ne sklene pogodbe z določili o varščini
ali v postavljenem roku ne plača varščine, ne
izpolnjuje pogojev za dodelitev stanovanja.
5. Razpisni postopek
Celotna vsebina javnega razpisa je objavljena na oglasni deski Občine Postojna.
Izvod razpisa in obrazec za prijavo na javni razpis je dosegljiv v sprejemni pisarni
Občine Postojna št. 3/2 vsak dan v poslovnem času in na internetnem naslovu
http://www.postojna.si, kjer je na voljo tudi
obrazec za prijavo na javni razpis.
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami, ki
se bodo sprejemale od 6. 3. 2006 do 10. 4.
2006 do 12. ure, lahko oddate priporočeno
s povratnico na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna ali osebno v
sprejemni pisarni Občine Postojna št. 3/2,
vsak dan v poslovnem času (ponedeljek,
torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure in petek od 8. do 13. ure).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in 200
točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3
taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. l.
RS, št. 8/00 s spremembami), kar znaša 4.250
SIT. Taksa se plača v upravnih kolekih.
K vlogi morajo vlagatelji priložiti naslednje listine navedene pod točkami 1, 2, 3,

Prednostne kategorije prosilcev
1. mlade družine (do 35 let) in mladi (samski do 30 let)
2. družine z večjim št. otrok – najmanj 3 oziroma več
3. invalidi in družine z invalidnim članom – III., II.,I. kategorija invalidnosti
4. državljani z daljšo delovno dobo v Republiki Sloveniji (moški 13 let,
ženske 12 let), ki so brez stanovanja ali podnajemniki
5. ženske in ženske z otroki žrtve družinskega nasilja
Dodatni pogoji

Lista
60
60
50,60,80
100

6. uvrstitev prosilca na prednostno listo po prejšnjem razpisu (2001)
7. izobrazba prosilca (višja, visoka ali univerzitetna, dr. ali mag.)
8. stalno bivanje na območju Občine Postojna prosilca*
Od 1 do 5 let
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 let

60
50,60,80

60

10
30
40
60
80

* Upošteva se število let, mesecev in dni, dopolnjenih na dan objave razpisa. V primeru prekinitve bivanja se doba bivanja v občini sešteva.

4. Varščina
Prosilci, ki jim bo dodeljeno neprofitno
stanovanje, so pred prevzemom stanovanja
dolžni plačati varščino.
Varščina predstavlja denarna sredstva, ki
so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja
v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne
rabe stanovanja.

4, 5, 7 in 19, druge listine pa le, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke ali
ugotavljajo, da nimajo ustreznih razmer za
dokazovanje določenega statusa:
1. izpolnjen obrazec vloge za pridobitev
neprofitnega stanovanja v najem;
2. izpolnjeno in podpisano izjavo o premoženjskem stanju vlagatelja in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih
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nudijo ženskam ali ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
20. izjavo o sodelovanju na prejšnjem
razpisu (2001).
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od
pristojnega državnega organa.
Glede na okoliščine posameznega primera bo razpisnik zahteval od prosilcev tudi
druga dodatna dokazila, listine in pojasnila
na podlagi poziva.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
6. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo
popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in
organizacijah ter posameznikih.
Komisija bo stanovanjske razmere prosilcev ustrezno točkovala. Komisija si lahko
stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda.
Ogled se opravi nenapovedano in le pri tistih
udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje
število točk glede na število razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo
in sicer po številu zbranih točk. Seznam
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem bo javno objavljen na enak način
kot razpis najkasneje v roku 2 mesecev po
zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O
pritožbi odloči v roku 1 meseca župan Občine Postojna. Odločitev župana o pritožbi
je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo
zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za
nedoločen čas in z neprofitno najemnino.
Upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne
odzove, se črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko
razpisnik ponovno preveri, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb,
ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama
upravičencev.
Vse dodatne informacije lahko dobite
osebno na Občini Postojna, pri svetovalki za stanovanjsko gospodarstvo ali na tel.
05/728-07-00 v času uradnih ur.
Za vse kar ni posebej določeno z javnim
razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
objavljenim na oglasni deski Občine Postojna, se uporabljajo določbe pravilnika.
Občina Postojna
Št. 322-3/2006
Ob-5926/06
Na podlagi sklepa župana, št. 322-3/2006
z dne 20. 2. 2006, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turistične prireditve
Rumena noč 2006 in Rumena noč 2007
I. Predmet razpisa je sofinanciranje turistične prireditve Rumena noč 2006 in Rumena noč 2007.
Prijavitelj mora predložiti ponudbo na
podlagi določil razpisne dokumentacije, kar
pomeni v celoti izpolnjen razpisni obrazec
z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami, z
izjavo o organizaciji tombole za leto 2006 in
leto 2007, izjavo o izvedbi ognjemeta za leto
2006 in leto 2007 ter predložitvijo programa
Rumene noči 2006 in predloga programma
Rumene noči 2007.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– registracija dejavnosti: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni list davčnega urada,
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, če
je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev za Rumeno noč 2006 in Rumeno noč 2007,
– predložiti projekt prireditve Rumena
noč 2006, ki bo potekala najmanj od 21. 7.
do 23. 7. 2006 (idejno zasnovo prireditve;
natančno navedbo prireditvenih prostorov;
predvideno vsebino prireditev po prireditvenih prostorih, datumu in urah; finančni načrt
prireditve),
– predložiti predlog programa Rumene
noči 2007 oziroma razloge zakaj menite, da
ste vi primeren za izvedbo prireditve dve leti
zaporedoma,
– predložiti predlog celostne grafične podobe Rumena noč 2006, (logotip prireditve
in aplikacije na ostale promocijske materiale),
– predložiti predlog PR aktivnosti za Rumeno noč 2006,
– navesti način vključitve lokalnega gospodarstva in gostinstva (navesti način),
– navesti predlog jedilnika ter višino cen
ponujene hrane in pijače (na kakšen način
bo organizator zagotovil preprečevanje visokih cen gostinske ponudbe),
– predložiti predlog plana vključitve Mestne občine Koper v prireditev »Rumena
noč 2006«,
– organizirati izvedbo tombole (v letu
2006 in letu 2007),
– organizirati izvedbo ognjemeta (v letu
2006 in letu 2007).
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program prireditve zajema
več brezplačnih prireditev,
2. predlagan program prireditve je:
– okolju prijazen,
– poudarja kulturno identiteto kraja,
– pomeni oživitev starih običajev in
– mestnega jedra,
3. predlagan program prireditve pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe

Mestne občine Koper oziroma Slovenske
Istre,
4. predlagan program prireditve je namenjen otrokom in mladim in so pomembne za
razvoj turizma mladih,
5. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije in gospodarstvo pri izvedbi prireditve,
6. predlagan jedilnik ter višina cene ponujene hrane in pijače je cenovno primerna
ter zajema istrsko domačo ponudbo,
7. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev,
8. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s preteklimi programi
Rumenih oziroma Koprskih noči.
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 120.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Vrednost razpisanih sredstev za leto
2006 znaša 9,000.000 SIT. Predvidena vred
nost razpisanih sredstev v letu 2007 znaša
6,000.000 SIT.
V. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za prireditev Rumena noč 2006 morajo biti porabljena v letu
2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Dodeljena sredstva za
prireditev Rumena noč 2007 morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način od
daje
Prijave morajo prispeti najkasneje do
vključno 17. marca 2005 do 12. ure.
Prijavitelji lahko pošljejo prijavo po pošti
na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper, ali jo oddajo osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer
v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za
sofinanciranje prireditve Rumena noč 2006
in Rumena noč 2007, št. 322-3/2006«. Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave
bodo vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve.
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju prireditve, s katero
bodo opredeljene medsebojne obveznosti
ter pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa
do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine
Koper na naslovu: www.koper.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Turistični organizaciji Koper, tel. 05/664-62-30.
Mestna občina Koper
Št. 430-3/2006
Ob-5927/06
Občina Sežana na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
16/03) in na podlagi Odloka o proračunu
občine Sežana (Uradni list RS, št. 18/06)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2006, ki jih
bo v letu 2006 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom
Pravilnika o sofinanciranju športa v občini
Sežana (v nadaljevanju: pravilnik). Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini.
2. Iz proračuna Občine Sežana za leto
2006 – postavka 2506 »tekmovalni športmladinska selekcija« in postavka 2507
»šport za vse« se bodo na podlagi 3. člena
pravilnika sofinancirali naslednji programi:
a) športna vzgoja otrok, mladine in študentov (»Zlati sonček«, »Športna značka«,
tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj
redne vadbe ipd.),
b) programi športne rekreacije in športa
invalidov,
c) programi kakovostnega športa, ki imajo značaj redne vadbe, programi za šport
nadarjenih otrok in mladine,
d) programi vrhunskega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) drugi, za šport pomembni programi
v občini.
3. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi Pogojev, meril in normativov za
vrednotenje programov športa, ki so priloga
pravilnika, upoštevaje okvirna razpoložljiva
proračunska sredstva, ki znašajo za leto
2006 na postavki 2506 – 22,127.000 SIT in
na postavki 2507 – 5,268.000 SIT.
4. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Razpisna dokumentacija, ki je dostopna na spletni strani www.sport-sezana.com
in na sedežu Zavoda obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
K razpisni dokumentaciji morajo vlagatelji priložiti naslednjo dokumentacijo:
– seznam članov društva/kluba s plačano članarino,
– seznam aktivnih trenerjev/vaditeljev z
navedeno športno izobrazbo,
– seznam registriranih tekmovalcev po
posameznih ekipah/selekcijah,
– seznam vadečih po posameznih skupinah (netekmovalci, rekreativci, planinci,
taborniki),

– poročilo o dejavnosti za preteklo leto s
finančnim poročilom,
– program dela za leto 2006.
6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na
spletni strani www.sport-sezana.com in na
sedežu zavoda, Kosovelova 5, Sežana.
7. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 5, 6210 Sežana, v roku 30
dni po tej objavi. Prijava mora biti v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpissofinanciranje športnih društev 2006«. Na
hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja;
naziv in naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
v razpisnem roku ali ni bila predložena na
sedežu zavoda. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna
dokumentacija.
V tem primeru bodo vlagatelji pozvani,
da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se izvajalci programov športa strinjajo z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
8. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
sprejeti odločitvi župana.
10. Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklene pogodba, ki jo podpišeta župan Občine Sežana in izvajalec programa.
11. Občina Sežana bo za izvajanje izbranih programov nakazovala redne mesečne
dotacije Zavodu za šport, turizem in prosti
čas Sežana, ki bo izvajalcem programov
zagotavljal finančna sredstva v skladu s pogodbo.
12. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 05/730-14-80 ali na info@sport-sezana.com.
Občina Sežana
Št. 603-0001/2006-174
Ob-5957/06
Mestna občina Murska Sobota na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
98, z dne 7. 11. 2005 – uradno prečiščeno
besedilo ZOFVI-UPB4), na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in
na podlagi sprejetega Odloka o proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 12 z dne 7. 2. 2006) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti za predšolske in
osnovnošolske otroke v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2006
I. Na razpisu lahko kandidirajo:
1. Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec,
katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov
Mestna občina Murska Sobota;
2. Drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter druge organizacije, ki po programu
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vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo
s predšolsko in osnovnošolsko populacijo
določene programe in ti niso sofinancirani
iz drugih proračunskih postavk proračuna
Mestne občine Murska Sobota. Izvajalci teh
programov si morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev osnovnih šol.
II. Vsi izvajalci programov pod točko I/1
morajo Mestni občini Murska Sobota predložiti vloge za sofinanciranje programov s
finančnim ovrednotenjem, s katerih bo razvidna organizacija tekmovanj in prireditev,
izvedba posameznih programov, pokrivanje
dejanskih potnih stroškov za otroke in mentorje. V vlogah s finančnim ovrednotenjem
je potrebno obvezno navesti število predšolskih, oziroma osnovnošolskih otrok in
mentorjev, ki bodo poleg vsebine programov
upoštevani kot kriterij pri dodelitvi sredstev.
Kriterije bo na podlagi vlog z vsemi zahtevanimi podatki tega razpisa izdelala strokovna
komisija, imenovana s strani župana MO
Murska Sobota in upoštevala iz programa
dodatne oziroma razširjene dejavnosti naslednja področja oziroma vsebine:
1. udeležba učencev in mentorjev na
predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne šole
– programi za nadarjene učence;
2. udeležba učencev in mentorjev na
tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in
prireditev s področja interesnih dejavnosti
po posameznih področjih;
3. program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški
parlament, taborniki, organizacija tedna
otroka, program veselega decembra…;
4. sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij;
5. vključevanje učencev in mentorjev v
mednarodno sodelovanje preko razpisnih
projektov.
III. Programi izvedbe tečajev, organiziranje tekmovanj in projektov, ki jih za predšolsko in osnovnošolsko populacijo izvajajo
zunanji mentorji drugih organizacij, zavodov,
društev, klubov in zvez:
1. organizacija šolskih športnih tekmovanj, stroški pokalov, priznanj in drugi stroški
iz nacionalnega programa športa za osnovne šole;
2. vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne
rekreacije;
3. vključevanje učencev v šolsko košarkarsko ligo, izvedba košarkarske šole za
osnovne šole izven pouka in drugih programov s področja športa;
4. organizacija taborov s področja naravoslovja in ekologije;
5. izvajanje programa podjetniških krožkov, krožkov turističnih podmladkov, programov kulturno-umetniškega področja.
Opomba: vsi izvajalci programov morajo
predložiti vsebinske programe s prikazom
števila udeležencev z mentorji in finančno
konstrukcijo z ovrednotenjem finančnega
dela sofinanciranja iz občinskega proračuna.
IV. Orientacijska vrednost razpisa za dodatno dejavnost za osnovnošolsko populacijo znaša do 14,750.000 SIT po sprejetem
proračunu Mestne občine Murska Sobota
pod finančno postavko »dodatni program v
osnovnih šolah na kontu: 0912 1903.1005«,
za predšolsko populacijo pa do 3,300.000
SIT pod finančno postavko »dodatni program v vrtcih na kontu: 0911 1902.1001«.
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V. Ponudniki bodo o odobritvi sredstev
za sofinanciranje programov obveščeni s
Sklepom župana, v roku 20 dni od poteka roka na ta razpis. Po pravnomočnosti
Sklepa bodo z vsemi izvajalci programov
sklenjene pogodbe z opredeljenimi pogoji
koriščenja sredstev, ki se bodo nakazovala
na podlagi zahtevkov po realizaciji programov oziroma sukcesivno do odobrenega
zneska. Mestna občina Murska Sobota si
tudi pridružuje pravico, da ne razdeli vseh
razpisanih sredstev, v kolikor ne bodo prijavljeni ustrezni programi in v kolikor bi pri
realizaciji prihajalo do odstopanj prijavljenih
programov.
VI. Rok za prijavo je 24. marec 2006 (priporočena pošta) na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti, Kardoševa ul. 2,
9000 Murska Sobota (pripis: razširjena dejavnost osnovnih šol 2006).
Mestna občina Murska Sobota
Št. 609-0001/2006-174
Ob-5958/06
Mestna občina Murska Sobota na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 110/02), na podlagi
Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in na podlagi sprejetega Odloka o
proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 12 z dne 7. 2.
2006) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
področja tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2006
I. Na razpisu lahko kandidirajo:
1. Zveza organizacij za tehnično kulturo
Murska Sobota, Borovnjakova ul. 1, 9000 M.
Sobota kot izvajalka interesnih dejavnosti na
področju tehnične kulture;
2. Aeroklub Murska Sobota, Muzge 2,
9000 Murska Sobota kot izvajalec letalske
dejavnosti;
3. Radio TV KLUB, S 59DBC Murska
Sobota kot izvajalec interesnih dejavnosti na
področju širjenja radioamaterskih, elektrotehniških in informacijskih dejavnosti;
4. Druge organizacije, društva, klubi in
zveze, ki izvajajo sorodne programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih
v znanost za populacijo na območju mestne
občine M. Sobota, kot izvajalci navedeni v
tem razpisu od 1-3;
II. Vsi izvajalci programov navedeni v
prejšnji točki razpisa morajo Mestni občini
Murska Sobota predložiti vloge za sofinanciranje programov, ki naj zajamejo:
1. Predstavitev programa po naslednjih
elementih
1.1. Osnovne programske usmeritve
(kratka predstavitev programa, njegov namen, vizija, poslanstvo)
1.2. Opredelitev osnovnih ciljev programa
1.3. Zadovoljitev potreb uporabnikov
skozi posamezne aktivnosti programa,
1.4. Opredelitev in navedba ciljnih skupin
uporabnikov, ki jim je program namenjen ter
navedba pogojev za vključitev v program
(obvezno navesti skupno število članov in
število članov s stalnim bivališčem v mestni
občini)
1.5. Zagotavljanje prostora, kjer se izvaja
program (npr. lastništvo prostorov, plačeva-
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nje najemnine, prostori so vam dani v uporabo brez najemnine)
1.6. Materialni položaj vašega društva,
kluba, oziroma zveze-bilanca stanja in uspeha
1.7. Drugi podatki (vpišite podatke in
druge informacije, pomembne za izvedbo
programa, npr. število opravljenih ur posameznih uporabnikov)
2. Operativni in terminski del programa
po posameznih področjih
3. Vsebinsko in finančno poročilo za leto
2005
4. Finančna konstrukcija programa za
leto 2006
4.1. Vrednost celotnega programa
4.2. Prikaz vseh prihodkov prikazanih
v SIT s strukturnimi deleži izraženimi v%
(prikazan mora biti tudi pričakovani delež
Mestne občine Murska Sobota)
4.3. Prikaz vseh načrtovanih odhodkov
prikazanih v SIT s strukturnimi deleži izraženimi v% (Prihodki skupaj in odhodki skupaj
se morajo ujemati!).
III. Orientacijska vrednost razpisa za programe tehnične kulture neprofitnim organizacijam in ustanovam znaša do 8,800.000
SIT, po sprejetem proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2006 pod kontom:
4120-00/0150 0502.1000, za uvajanje mladih v znanost neprofitnim organizacijam in
ustanovam pa znaša orientacijska vrednost
do 1,596.000 SIT pod kontom 4120-00/0150
0502.1001.
IV. Ponudniki bodo o odobritvi sredstev
za sofinanciranje programov obveščeni s
Sklepom župana, v roku 20 dni od poteka
roka na ta razpis. Po pravnomočnosti Sklepa bodo z vsemi izvajalci programov sklenjene pogodbe z opredeljenimi pogoji koriščenja sredstev, ki se bodo nakazovala na
podlagi zahtevkov po realizaciji programov
oziroma sukcesivno do odobrenega zneska.
Mestna občina Murska Sobota si tudi pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih
sredstev, kolikor ne bodo prijavljeni ustrezni
programi in kolikor bi pri realizaciji prihajalo
do odstopanj prijavljenih programov.
V. Rok za prijavo je 24. marec 2006 (priporočena pošta) na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti, Kardoševa ul. 2,
9000 Murska Sobota (pripis: razpis programov za tehnično kulturo in znanost 2006).
Mestna občina Murska Sobota
Ob-5959/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00), Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 21/05), Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 18/06) in
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Ur. l.
RS, št. 18/06), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2006
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Trebnje za leto 2006, v skupni vrednosti 54,400.000 SIT, od tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 17,800.000 SIT

1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa)
– Naučimo se plavati (sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena, izven
redne dejavnosti vrtca)
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca)
– Drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta)
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa; za 10-urni plavalni tečaj
v 1. razredu 9-letke, ki se izvaja izven redne
dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena)
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa)
– Naučimo se plavati (za 15-urne plavalne tečaje v zadnji triadi 9-letke, izvajanje izven redne dejavnosti, se sofinancira
strokovni kader in uporaba bazena; za tečaj
plavanja v okviru šole v naravi za 5. razred,
se sofinancira uporaba bazena)
– Drugi 80-urni programi, izven redne
dejavnosti šole (sofinancira se strokovni
kader in stroški uporabe objekta, če to ni
šolski objekt)
– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja)
– Programi v počitnicah (za tečaje in
krajše šole se sofinancira strokovni kader in
uporaba objekta, če to ni šolski objekt)
– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira
se objekt, strokovni kader in materialne stroške programa)
– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven
redne dejavnosti se sofinancira strokovni
kader in uporaba objekta)
1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
(za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta)
– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta)
– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe
se sofinancira strokovni kader in uporaba
objekta)
1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in uporaba objekta)
2. A/Kakovostni šport, v višini 5,900.000
SIT
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa)
B/ Vrhunski šport, v višini 8,600.000 SIT
– vrhunski šport (sofinancira se največ
1200 ur programa)
3. Športna rekreacija, v višini 2,400.000
SIT
– za 80-urne programe se sofinancira
uporaba objekta
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 let se dodatno
sofinancira strokovni kader
4. Šport invalidov, v višini 200.000 SIT
– sofinancira se 80-urne programe
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5. Razvojne in strokovne naloge v
športu
– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini
1,000.000 SIT (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij)
– 5.2 Velike mednarodne športne prireditve, v višini 600.000 SIT (sofinancirajo se
neposredni materialni stroški organizacije
prireditve)
– 5.3 Športni objekti, v višini 16,500.000
SIT (sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve
javnih športnih objektov in športnih naprav,
načrtovanje in gradnja novih javnih športnih
objektov in športnih naprav, ob upoštevanju
meril in pogojev v skladu s pravilnikom)
– 5.4 Delovanje občinske športne zveze, v višini 1,400.000 SIT (sofinancirajo se
materialni stroški za delovanje zveze, ob
pogoju, da opravlja strokovne in razvojne
naloge vsaj za 10 športnih društev, ki so
njeni člani)
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo,
status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na
podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini
Trebnje (Ur. l. RS, št. 18/2006) in so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov:
Za izvajalce letnih programov se lahko
prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS;
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine
Trebnje, razen invalidskih društev oziroma
invalidskih organizacij, ki so zasnovane
tako, da združujejo člane na področju regije
(v tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Trebnje);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov;
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije

3. podpore stanovskemu in interesnemu
povezovanju,
4. varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč,
5. ukrepi za stabilizacijo trga,
6. štipendiranje na področju kmetijstva.
III. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so fizične osebe
s stalnim bivališčem v Občini Trebnje, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani
v centralni register kmetijskih gospodarstev
– CRKG (KMG-MID) in obdelujejo najmanj
1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, pravne
osebe, ki opravljajo dejavnost s področja
kmetijstva, za programe, ki so namenjeni
večjemu številu neposrednih uporabnikov
(kmetom, ki imajo MID) v Občini Trebnje in
društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki vključujejo člane – upravičence iz
te točke razpisa.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
1. Občina bo dodeljevala sredstva pod
pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma da priložijo ustrezno
dokumentacijo in navedejo višino že prejetih
sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči,
ki jih prejemnik za posamezni namen lahko
pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada.
2. Skupna višina vseh prejetih sredstev
iz proračuna Rrepublike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov
za posamezne namene iz tega razpisa ne
sme preseči zgornje meje pomoči, določene
s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
3. Sredstva se dodeljujejo upravičencem
le za realizirane ukrepe, ki se izvajajo na
območju Občine Trebnje, in sicer v obliki
subvencij.
4. Investicije in investicijska vlaganja, za
katera se dodeljujejo sredstva, morajo biti
začete v tekočem letu, za katere mora biti
podana ocena možnosti obstoja oziroma
preživetja kmetije po metodologiji kmetijske
svetovalne službe.
5. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v
primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za
izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno
potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter
ohranjanje poseljenosti.
6. Upravičenec, ki je za določen ukrep
že prejel državno pomoč v razpisani višini,
ne more ponovno kandidirati na tem javnem
razpisu.
7. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva.
8. Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. dan po
predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi
dokazili o izvedenih nalogah.
9. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene
za posamezni namen. Če se v prvem roku
izkoristijo vsa sredstva za določeni namen,
se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo.
Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za
določen namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
10. V letu 2006 lahko upravičenec vloži
izključno eno vlogo, in sicer do poteka rokov
iz tega razpisa.

Razpisna dokumentacija je na voljo po
objavi tega razpisa. Prevzame se lahko
osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba je Dani Grandovec ali na internetni strani Občine Trebnje:
http://www.trebnje.si/, do roka za oddajo
vloge.
VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo
štele vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika, z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport 2006«
in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici,
na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se
ne odpira in se vrne vlagatelju.
VII. Postopek za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi
ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi
vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s
sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile
v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene, strokovna
služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži občinskemu
svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska
uprava je dolžna v roku 15 dni obvestiti vse
vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s sklepom o izbiri
pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se
vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv,
se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene
pogodba med občino in izvajalcem letnega
programa športa.
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
IX. Dodatne informacije: Dani Grandovec, tel. 07/348-11-33.
Občina Trebnje
Ob-5960/06
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št.
35/03 in 38/04 – popravek) in Programa nalog na področju kmetijstva v občini Trebnje
za leto 2005 in 2006, sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 28. 2.
2005 ter Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Trebnje za
leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05 in 18/06),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za programe
na področju kmetijstva v Občini Trebnje
v letu 2006
I. Ime oziroma naziv in sedež neposred
nega uporabnika: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa:
1. investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu,
2. subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti,
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IV. Nadzor in sankcije
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja Občinska uprava
Občine Trebnje, lahko pa tudi druga oseba,
ki jo pooblasti župan.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev, in sicer v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano
iz nepovratnih sredstvih proračuna občine,
pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za
pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša
3,000.000 SIT.
1.1. Sofinanciranje izdelave projektne
dokumentacije
Namen:
Namen ukrepa je delno kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI
projekti), poslovne načrte za novogradnje,
rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali – hlevov.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije in
načrtov, vendar največ do 300.000 SIT, ki pa
ne sme presegati 12% upravičenih stroškov
celotne investicije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju kmetijstva v Občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente:
– poslovni načrt iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije in njena
ekonomičnost;
– račun o plačilu projektne dokumentacije (razvidna mora biti vrsta opravljene
storitve);
– račun o plačilu poslovnega načrta,
potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve);
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe k predvideni investiciji.
1.2. Sofinanciranje ureditve skladišč za
živalske odpadke
Namen:
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja
gnojišč in greznic s ciljem trajnega varovanja življenjskega in naravnega okolja ter
naravnih dobrin (tla, voda), v skladu z veljavno zakonodajo: Zakon o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), Uredba
o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil
v tla (Uradni list RS, št. 68/96) in Pravilnik
o veterinarsko sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v
promet za javno potrošnjo (Uradni list RS,
št. 91/99).
Upravičeni stroški:
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Subvencija znaša do 30% upravičenih
stroškov, vendar ne več kot 300.000 SIT
izvedenih del ureditve gnojišč in greznic,
začetih v tekočem letu, in sicer: za vgrajen
gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente:
– ustrezno dovoljenje za izgradnjo skladišč;
– ocena o upravičenosti investicije narejena s strani kmetijske svetovalne službe;
– račun o izvedenih delih.
1.3. Podpora preusmeritvam kmetij v
ekološko kmetovanje
Namen:
Podpora je namenjena kmetijam oziroma kmetom, ki so vključeni v Združenje za
ekološko kmetovanje Slovenije, ki se preusmerjajo iz običajnega načina kmetovanja v
ekološko kmetovanje.
Sofinancira se nakup orodij oziroma strojev, naprav za ekološko pridelavo, predelavo kmetijskih pridelkov, stroškov preureditve
gospodarskih objektov (za vgrajen gradbeni
material in gradbena in obrtniška dela) za
potrebe ekološke pridelave hrane.
Upravičeni stroški:
– upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov ter
stroškov preureditve gospodarskih objektov
za potrebe ekološke reje domačih živali do
višine 30% izvedenih del.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec
vključeni v Združenje za ekološko kmetovanje Slovenije;
– ocena o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto ekološke dejavnosti kmetije, narejena s strani kmetijske svetovalne službe;
– ustrezna dovoljenja pri preureditvah;
– račun o nakupu orodij oziroma strojev
za ekološko kmetovanje.
2. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti
Višina razpisanih sredstev znaša
3,000.000 SIT.
2.1. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti
Namen:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih
zmogljivosti ter delovne sile – družinskih
članov v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Ur.
l. RS, št. 54/00 in 45/04), z Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01) in
s Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l.
RS, št. 17/04).
Upravičeni stroški:
– sofinancira se do 30% upravičenih
stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem
letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in
opreme, za vgrajen gradbeni material ter
gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz
Pravilnika o sofinanciranju programov na

področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo
investicije;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo upravičenec registriral dopolnilno dejavnost najpozneje v enem letu po zaključeni investiciji
(če le-ta še ni registrirana);
– upravičenost vlaganj v izbrano vrsto
dopolnilne dejavnosti kmetije, ki jo mora pisno podati pristojna kmetijska svetovalna
služba;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta);
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih.
3. Podpore stanovskemu in interesnemu
povezovanju
Višina razpisanih sredstev znaša
9,800.000 SIT.
3.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen:
Namen je izobraževanje in s tem dvig
izobrazbenega nivoja čim večjega števila
kmetov v Občini Trebnje. Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce
kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi
izobraževanja kmetijske svetovalne službe
in programi ostalih verificiranih izvajalcev
izobraževanja kot so: preizkusi znanja iz
varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri
delu, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega
kmetovanja ter usposabljanje za uvajanje
in uporabo sodobnih tehnologij.
Upravičeni stroški:
– kritje do 80% upravičenih stroškov izobraževanja kmetom (udeležencem izobraževanja).
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sredstev so upravičeni posamezni
kmetje-udeleženci izobraževanja, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec
vključen v Združenje za ekološko kmetovanje Slovenije;
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij;
– račun oziroma potrdilo o plačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu;
– račun oziroma ustrezno dokazilo o izvedenem in plačanem izobraževanju.
3.2. Sofinanciranje programov društev in
izobraževanje članov
Namen:
Namen ukrepa je sofinanciranje programov oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev na področju kmetijstva in
gozdarstva. Predmet sofinanciranja je promocija kmetijstva, ohranjanje tradicionalnosti življenja na podeželju, strokovno izobraževanje članov za izpolnjevanje pogojev za
pridobitev sredstev namenjenih kmetijstvu
ter podeželju iz državnih in evropskih skladov ter vključevanje čim večjega števila
kmetov v stanovske organizacije oziroma
društva.
Upravičeni stroški:
– sredstva bodo dodeljena za izvedbo
programov strokovnega dela: stroški organizacije in izvedbe strokovnih prireditev
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(tekmovanj, razstav, sejmov), za izdajo
strokovno informativnih publikacij, ki se ne
prodajajo, za stroške prevoza strokovnih ekskurzij do višine 50% realiziranih stroškov;
– za izvedbo predavanj in izobraževalnih
tečajev, za uporabo prostorov, nabavo strokovne literature, demonstracijskih poizkusov
in za plačilo honorarjev predavateljem do
višine 100% realiziranih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sredstev so upravičena društva s
področja kmetijstva in gozdarstva v Občini
Trebnje, društva, katerih člani so regijsko
ali drugače povezani, če na območju Občine Trebnje za tako področje ni registriranega podobnega društva ter združenja
s področja kmetijstva in gozdarstva, ki izvajajo programe izobraževanja kmetov in
se izvajajo za kmete na območju Občine
Trebnje.
K vlogi morajo upravičenci predložit:
– potrdilo o registraciji (če je društvo registrirano na novo);
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu;
– finančno ovrednoten program strokovnega dela za tekoče leto;
– dokazila, iz katerih mora biti razvidno
število udeleženih članov ter delež lastnih
in drugih sredstev;
– poročilo o izvedenih nalogah ter verodostojni dokument (račun) z nazivom izvajanega programa, ki se sofinancira.
3.3. Sofinanciranje kmečke tržnice
Namen:
Namen ukrepa je izboljšanje ponudbe,
pospeševanje prodaje živine in kmetijskih
pridelkov, izdelkov domače obrti in dopolnilnih dejavnosti s kmetij, ki omogočajo boljšo
izrabo delavne sile in njihovih proizvodnih
zmogljivosti.
Upravičeni stroški:
Organizatorju kmečke tržnice se sofinancira del materialnih stroškov, ki so povezani
izključno s prodajo živine in kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti ter dopolnilnih
dejavnosti s kmetij, in sicer stroški postavitve prodajnih stojnic, stroški organizacije,
promocije in ureditve prostora. Stroški se v
okviru sprejetih sredstev proračuna krijejo
do 50%.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program trženja
kmečke tržnice,
– dovoljenje lastnika prostora za postavitev stojnic,
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov.
4. Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev znaša
7,000.000 SIT.
4.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen:
Sredstva so namenjena upravičencem
za izvedbo zemeljskih del, kot so: ureditev
pašnikov do končne postavitve električne
ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, ureditev poljskih poti in druga manjša zemeljska
dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal,
boljših pogojev obdelave kmetijskih zemljišč
oziroma izboljšanja dostopa do kmetijskih
zemljišč.

– do 30% upravičenih stroškov za nakup
in postavitev zaščitnih mrež v nasadih, ki
so vpisani v register trajnih nasadov (MID
sadovnjaka ali vinograda), vendar največ do
300.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo
obravnavanih parcel (za postavitev mreže),
– račun za nakup materiala,
– sklenjeno individualno zavarovalno
polico za tekoče leto in potrdilo o plačilu
premije,
– v primeru sklenitve zavarovanja po
skupinski polici, mora upravičenec priložiti
fotokopijo skupinske police in potrdilo o plačilu premije.
6. Štipendiranje na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša
2,600.000 SIT.
6.1. Štipendiranje naslednikov kmetij
Namen:
Namen ukrepa je ohranjanje naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij. Občina
nudi finančno pomoč dijakom, ki ne prejemajo štipendije iz drugega naslova, pri
izobraževanju kmetijskih programov srednjega in poklicnega šolanja, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri
dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo
edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti
in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Višina štipendije:
Višina štipendije za šolsko leto 2006/2007
se usklajuje z višino drugih štipendij Občine
Trebnje, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna.
– višina štipendije bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega
uspeha, vendar ne več kot 28.000 SIT/mesec.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen obrazec za štipendije – obr.
1,51,
– izjavo lastnika kmetije, da bo prosilec
prevzemnik kmetije,
– izjavo, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na
sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem
obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za
področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki jih dobijo na Občini Trebnje v
sprejemni pisarni (soba št. 2) ali na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani
http://www.trebnje.si/.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo
za izvedbo v programu določenih nalog in
predvideti višino potrebnih sredstev.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem
razpisu.
K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih dokazil, ki so določeni pri posameznem
ukrepu, priložiti še fotokopijo obrazca A
(osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu

Upravičeni stroški:
– sofinancira se do 50% stroškov izvedenih del, vendar največ do višine 200.000
SIT/ha;
– sofinancira se do višine 40.000 SIT/ha
upravičenih stroškov za postavitev pašnika
na novo in do višine 20.000 SIT/ha upravičenih stroškov obnove obstoječega pašnika,
in sicer za nakup in postavitev električnega
pastirja ali mreže.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje
iz Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti še naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z načrtom
predvidenih del,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakup potrebnega materiala.
5. Ukrepi za stabilizacijo trga
Višina razpisanih sredstev znaša
15,500.000 SIT.
5.1. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo
Namen:
Namen ukrepa je skozi program osemenjevanja pooblaščene organizacije in koncesionarjev izboljšati genetski potencial v
živinoreji, izboljšati prirejo mleka in mesa
na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih
plemenjakov.
Plemenske živali, za katere se uveljavlja
subvencija morajo biti vpisane v centralnem
registru MKGP, če tak register obstaja.
Upravičeni stroški:
– za vsako osemenjeno govejo plemenico se subvencionira strošek prve osemenitve do višine 25%, vendar največ 2.000
SIT/kom;
– koncesionarji lahko uveljavljajo subvencijo za nabavo semena, in sicer do višine 50% vrednosti semena, vendar največ
do višine 2.000 SIT/kom.
– za druge plemenske živali do 20%
upravičenih stroškov naravnega pripusta
oziroma paketa prve osemenitve, vendar
največ do višine 2.000 SIT/kom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na razpis se lahko prijavijo:
– registrirani izvajalci osemenjevanja, ki
opravljajo storitve osemenjevanja za upravičence iz tega pravilnika. K računu je potrebno predložiti seznam upravičencev ter kopije
potrdil o osemenitvi;
– za sofinanciranje nakupa semena do
višine staleža črede: kopijo odločbe o koncesiji in predloženi račun o nakupu semena.
5.2. Zavarovanje pred elementarnimi nesrečami
Namen:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke
pred elementarnim nesrečam in s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje.
Namen vzpostavitve aktivne obrambe proti
toči pa je zaščita pridelkov pred elementarnimi nesrečami v intenzivnih nasadih in
pomoč pri ohranjanju konkurenčne sposobnosti ter s tem povečanje ekonomske varnosti kmetij.
Upravičeni stroški:
– sofinancira se do 50% stroškov zavarovalne premije za zavarovanje kmetijskih
pridelkov;
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za leto 2006), B (osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006 – stalež
živine) in obrazec C (zahtevek za podporo
na površino v uporabi za leto 2006).
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni
tudi na internetni strani Občine Trebnje –
http://www.trebnje.si/
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne službe občinske
uprave, Občinski svet Občine Trebnje s
sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s
pogodbo.
V. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki
07/348-11-38 (Drago Sila), ali v prostorih
Občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20.
VI. Rok, do katerega morajo biti vložene
vloge
Vloge morajo biti oddane:
– za ukrep pod točko 5.1. do 20. 3. 2006,
do 7. 6. 2006 oziroma do porabe sredstev
na tej postavki vendar najkasneje do 10. 9.
2006;
– za ukrep pod točko 6.1. najkasneje do
10. 9. 2006;
– za vse ostale ukrepe do 7. 6. 2006
oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah vendar najkasneje do 10. 9.
2006.
Občina Trebnje
Ob-5962/06
Na podlagi 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 49/02) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 21/05 in 18/06), objavlja Občina
Trebnje
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva v Občini Trebnje za
leto 2006
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje, v skupni višini 4,000.000 SIT, ki se bodo
uporabila za naslednje namene:
– graditev, nakup zemljišča, zgradb in
opreme – osnovnih sredstev,
– investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega
podjetja,
– spremembe proizvodnega procesa ali
proizvoda in investicije v osnovna sredstva
podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je
prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo
delovati.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju občine
Trebnje. Investicije, ki so predmet spodbud,
morajo ostati v Občini Trebnje še najmanj
pet let po prejemu pomoči.
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Prednost pri dodelitvi subvencije bo imel
tisti prosilec, ki v zadnjih treh letih ni prejel
subvencije.
2. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo gospodarske družbe, ustanovljene
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ki morajo izpolnjevati pogoje Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
37/04). Pri podjetnikih posameznikih se ti
pogoji smiselno upoštevajo.
Do subvencije niso upravičene družbe
v težavah.
3. Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški
nakupa patentov, licenc),
– stroški svetovanja,
– stroški najetja, postavitve in delovanja
stojnice na sejmih in razstavah (samo za
prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi).
4. Prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obrestne mere za posojila, katerih vrednost
naložbe ne presega 40 mio SIT, ki jih odobrijo pristojne bančne institucije in ustrezajo
namenom iz pravilnika, z rokom vračanja
največ 5 let.
Subvencija obrestne mere se bo dodeljevala za kreditne pogodbe, sklenjene v tekočem letu, v enkratnem znesku direktno
na račun prejemnika subvencije, ta pa je
dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila
kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas
odplačevanja kredita.
5. Iz sredstev občinskega proračuna
se subvencionira obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk, glede na
sprejeta sredstva v proračunu in število
prosilcev.
Višina subvencije se določi na podlagi
amortizacijskega načrta.
6. Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se lahko vloži za bančna
posojila, ki ne presegajo 30% predračunske
vrednosti investicije prosilca. Prosilec mora
podati izjavo, da ima najmanj 30% zagotovljenih lastnih sredstev in druge vire za
preostali znesek investicije.
7. Rok za vložitev vlog: do 7. 6. 2006
oziroma do porabe sredstev, vendar najkasneje do 10. 9. 2006.
Občina izplačuje upravičencem sredstva
samo do skupne vrednosti razpisa. Če se v
prvem roku izkoristijo vsa sredstva, se vloge
v naslednjem roku ne obravnavajo. V kolikor
vloge v naslednjih rokih sredstva prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
8. Prosilec odda vlogo na sedežu Občine
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer
na predpisanem obrazcu »Vloga za subvencioniranje obrestne mere«, ki ga prejme na
Oddelku za gospodarstvo Občine Trebnje.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. Razpis in obrazci so na voljo tudi na internetni strani Občine Trebnje
– http://www.trebnje.si/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
9. Obrazcu »Vloga za subvencioniranje
obrestne mere« mora biti priložena naslednja dokumentacija:

– Investicijski program ali poslovni
načrt.
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe – izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za leto 2005
– za samostojne podjetnike – odločbo
DURS-a za leto 2005, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2005.
– Za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register.
– Za samostojne podjetnike fotokopijo
priglasitvenega lista.
– Za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja.
– Sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o
odobritvi posojila.
– Amortizacijski načrt.
– Dokazila glede na namen posojila:
– pri gradnji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje,
– pri nakupu opreme: račun ali predračun,
– pri nakupu osnovnih sredstev (poslovnih prostorov, zemljišč): kupoprodajno
pogodbo oziroma predpogodbo o sklenitvi
kupoprodajne pogodbe.
10. Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v 15 dneh po
sprejemu na občinskem svetu.
Občina Trebnje
Ob-5963/06
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v
Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 73/03) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 21/05 in 18/06), objavlja
Občina Trebnje
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Trebnje za leto 2006
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Trebnje za leto 2006, z
naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka.
2. Upravičenci po tem razpisu: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Trebnje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
3. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev znaša 2,000.000
SIT.
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4. Merila za dodeljevanje sredstev
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1, točkujejo.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
a) Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih
in informativnih aktivnosti
lokalnega in širšega pomena
– spodbujanje lokalnega
prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja
turizma
– akcije na področju
ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter urejanju okolja
– organiziranje in
sodelovanje pri organizaciji
turističnih prireditev lokalnega
in širšega pomena
– aktivnosti za zagotavljaje
turističnega podmladka
b) Število članov
turističnega društva:
– do petdeset članov
– nad petdeset članov
c) Drugo – izobraževanje
članov društva

do 15 točk

do 15 točk
do 10 točk

do 20 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 15 točk
do 5 točk

5. Rok za vložitev vlog: najkasneje do
30. 3. 2006.
6. Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje
programov turističnih društev«, ki ga dobijo
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje ali na internetni strani
Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s
pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.
8. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
9. Oddelek za gospodarstvo Občine
Trebnje najkasneje v 15 dneh po zaključku
razpisa pripravi predlog izbora programov
turističnih dejavnosti, ki ga posreduje županu v odločitev.
10. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana najkasneje v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
Občina Trebnje
Ob-5971/06
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Vipava
(Uradno glasilo 5/2000, Ur. l. RS, št. 54/02)
Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2006
1. Občina Vipava bo v letu 2006 sofinancirala naslednje športne programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: zlati sonček, krpan, naučimo se plavati, drugi 80 urni programi;
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;

– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja mladine;
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport;
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami;
– interesna športna dejavnost študentov;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu;
– znanstveno raziskovalna dejavnost;
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga;
– velike mednarodne športne prireditve;
– športni objekti;
– informacijski sistem na področju
športa;
– mednarodna dejavnost;
– delovanje društev, zvez ipd.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2006 je za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti predvideno
11,200.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, seznam članov društva in poročilo o delu za leto 2005.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Športni programi v letu 2006”, na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Ob-5972/06
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava
(Uradno glasilo, št. 5/2000) in Pravilnika o
spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (Ur. l. RS,
št. 106/05) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2006 sofinancirala naslednje kulturne programe in
dejavnosti:
– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in prostorov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
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2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2006 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno
11,865.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva s
sedežem na območju Občine Vipava, ki so
registrirana za izvajanje kulturnih programov
oziroma dejavnosti.
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, seznam članov društva in poročilo o delu
za leto 2005.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako »Kulturni programi in dejavnosti v
letu 2006«, na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava

Javne dražbe
Ob-5739/06
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu
s sklepom Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 22. 12. 2005, Zakonom o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
70/01, 30/02 in 56/02) in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:
1. poslovni prostor št. 1 v pritličju in v kleti
objekta Koroška cesta 63, Maribor (nezaseden), v izmeri 200,32 m2, vložek št. 1816/37,
k. o. Koroška vrata.
Izklicna cena je 20,960.000 SIT.
2. poslovni prostor – lokal št. 19 v pritličju
na jugovzhodni strani v izmeri 32,93 m2 in v
kleti v izmeri 62,80 m2 objekta Koroška cesta 105, Maribor (zaseden), parc. št. 1793/3,
vložek št. E-12/B-9 k. o. Koroška vrata.
Izklicna cena je 14,458.000 SIT.
3. poslovni prostor – lokal št. 1 v pritličju
objekta Prušnikova ulica 40, Maribor (zaseden), v izmeri 152,60 m2 s pomožnim prostorom v izmeri 66 m2, vložek št. 1652/262
k. o. Spodnje Radvanje.
Izklicna cena je 26,714.000 SIT.
4. poslovni prostor v pritličju objekta Prušnikova ulica 42, Maribor (zaseden), v izmeri 667,27 m2 s pomožnim prostorom v izmeri
13,18 m2, vložek št. 1770/200 k. o. Spodnje
Radvanje.
Izklicna cena je 79,536.000 SIT.
5. poslovni prostor – lokal št. 1, ki leži
na severni strani v pritličju objekta Ulica
heroja Bračiča 12, Maribor (zaseden), v izmeri 39,54 m2, parc. št. 1823/1, vložek št.
E-17/B-2 k. o. Maribor-grad.
Izklicna cena je 6,326.000 SIT.
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6. poslovni prostor – prod.-trgo. lokal v
pritličju objekta Ulica Staneta Severja 12,
Maribor (zaseden), v izmeri 677,03 m2, vložek št. 1819/1 k. o. Spodnje Radvanje.
Izklicna cena je 75,589.000 SIT.
7. poslovni prostor v kleti objekta Ulica
heroja Šlandra 18, Maribor (nezaseden), v
izmeri 124,58 m2, parc. št. 1779, vložek št.
767 k. o. Maribor-grad. Nepremičnina še ni
vpisana v etažni lastnini zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Mariboru.
Izklicna cena je 6,243.000 SIT.
Vse nepremičnine razen pod točko 1 in
7 so zasedene z najemnikom za nedoločen
čas.
III. Znesek višanja:
Znesek višanja za vse poslovne prostore
je 50.000 SIT.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 10.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe:
Uspešni dražitelj mora v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403-Urad Slovenska Bistrica.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor – drugo nadstropje
soba št. 215, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 21. 3. 2006 ob 9. uri.
VII. Višina kavcije:
Dražitelji morajo najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Mestne
občine Maribor – št.: 01270-0100008403Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnin« in
oznako točke pod katero se nahaja poslovni
prostor.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije:
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10
dni od dneva dražbe.
Če kupec ne sklene prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo kavcijo.
IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ki imajo sedež na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom dražbe predložiti še
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše
od 30 dni.
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Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od
30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši
od 30 dni, potrdilo o državljanstvu in osebni
dokument (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(original) in priložiti celotno številko računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, vključno z
notarskimi stroški.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
– Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).
XI. Informacije:
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 02/220-14-11. Za ogled nepremičnin se
lahko interesenti predhodno najavijo na tel.
02/220-14-11.
XII. Ustavitev postopka: pristojna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje lahko s soglasjem župana do sklenitve
prodajne pogodbe postopek javne dražbe
ustavi.
Mestna občina Maribor
Št. 478/06

Ob-5744/06

Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
sveta Občine Ljutomer št. 478-LK/06- 828 z
dne 22. 2. 2006, objavlja Občina Ljutomer
na osnovi predloga NS Javnega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer z dne 11. 1.

2006 in sklepa sprejetega na seji Komisije
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanja
s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer
dne 25. 1. 2006, naslednjo
javno dražbo
za prodajo prostora
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: nezaseden
prostor v velikosti 26,64 m2 v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na Prešernovi
11 v Ljutomeru.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena: 2,590.000 SIT.
Najnižji znesek višanja: 50.000 SIT.
Kupnina se revalorizira z indeksem rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
Nepremičnina se proda po sistemu videno – kupljeno.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notar, overitev pogodbe, davek) krije kupec,
prodajalec krije stroške cenitve in objave
javne dražbe.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku
8 dni od podpisa pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v prej navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje
za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v torek, dne 21. 3. 2006 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije:
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50. Po dogovoru je možen pred izvedbo javne dražbe tudi
ogled stanovanja.
9. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena v 30 dneh
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.

23 / 3. 3. 2006 /

1625

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Delo se bo
opravljalo na Komunalni direkciji, Slovenska
ulica 40, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/kandidatke
pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne
in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem
dni od dneva objave javnega natečaja.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor

Ob-5928/06
Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Med hmeljniki 2, objavlja
javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil in delovnih
strojev
v soboto 25. marca 2006 ob 11. uri.
Predmet prodaje je:
1. Osebni IMV R21 GTS Nevada, l. 1991,
neregistrirano, vozno in odjavljeno.
IC: 40.000 SIT.
2. Osebni spec. Mercedes Benz Vito 113,
l. 1996, neregistrirano, vozno in odjavljeno.
IC: 100.000 SIT.
3. Traktor Štore 504, l. 1985, vozno.
IC: 275.000 SIT.
4. Traktor IMT 539, l. 1982, vozno.
IC: 225.000 SIT.
5. Priklopno vozilo Tehnostroj 411-1,
l. 1982, vozilo je odjavljeno in vozno.
IC: 70.000 SIT.
6. Kopalna roka za BOB CAT TIP 643
Letnik 1989, delujoča cena 50.000 SIT.
7. Kosilnica BCS 701 letnik 1992 diesel, Motor Lombardini, rotacijska, širina

Razpisi delovnih
mest
Ob-5472/06
Preklic
V skladu s 56. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 113/05), župan občine
Hoče-Slivnica objavlja preklic javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega
mesta: Svetovalec za splošne pravne zadeve, javna naročila in javne gospodarske
službe, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 11/06 z dne 3. 2. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-5290/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02,
23/05 in 113/05), objavlja Mestna občina
Maribor javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto v Mestni upravi:
»Svetovalec – za rabo javnih površin
na Komunalni direkciji, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,

110 cm, brez motorja za pobiranje trave,
cena 50.000 SIT.
Vse cene so v SIT z DDV.
Informacije:
– prvič na dražbi št. 6 in št. 7,
– drugič na dražbi št. od 1 do 5.
Peter Kokošinek, tel. 01/420-17-50.
Ogled vozil bo možen dve uri pred dražbo na lokaciji Tomačevska c. 2.
Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vsi zainteresirani. Pogoj je plačilo varščine (št. 1 =
20.000 SIT, št. 2 = 40.000 SIT, št. 3 = 50.000
SIT, št. 4 = 50.000 SIT, št. 5 = 30.000 SIT, št.
6 = 20.000 SIT, št. 7 = 20.000 SIT) kot jamstvo za resnost neposredno pred dražbo.
2. Vozila in delovni stroji so naprodaj kot
je navedeno, v obstoječem stanju na dan
dražbe, brez kasnejših ugovorov, po načelu:
»videno–kupljeno«.
3. Uspešen ponudnik, oziroma kupec
mora v 8 dneh skleniti pogodbo in plačati v
15 dneh po dražbi celotno kupnino in vozilo
odpeljati. V primeru, da kupec ne izpolni
obveznosti predhodnega stavka, prodajalec
varščino zadrži.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili, uspelemu dražitelju pa všteli v kupnino.
5. Dražba bo potekala po dražbenih pravilih prodajalca, s katerim bodo dražitelji seznanjeni neposredno pred dražbo.
Žale Javno podjetje, d.o.o.

– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, prometne ali gradbene smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega

Stran

Ob-5291/06
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
načelnik Oddelka za infrastrukturo in
gospodarske javne službe.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Okvirna vsebina dela: vodenje in koordiniranje dela Oddelka.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem gradbene ali druge tehnične
smeri,
– 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga
mora izbrani kandidat opraviti najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja,
– izpit iz upravnih postopkov,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Poleg navedenega morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz upravnih postopkov,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih,
– vizija vodenja oddelka.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdilo bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
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Pisne prijave pošljite v 8 dneh od objave
na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi
opravljalo: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 18001-11/2006/1
Ob-5292/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca/višje svetovalke v
Sektorju za povezovanje trga in poklicno
izobraževanje v Direktoratu za trg dela in
zaposlovanje.
Za delovno mesto višjega svetovalca
je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– priprava sistemskih zakonov in drugih
predpisov s področja dela sektorja,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Sektorju za povezovanje trga in poklicno
izobraževanje v Direktoratu za trg dela in
zaposlovanje«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve, pri Tadeji Pušnar, na tel. 369-77-71,
vsak dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Su 210500/2006
Ob-5293/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02),
Okrajno sodišče v Brežicah, Cesta prvih
borcev 48, 8250 Brežice, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 7 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 6 let za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 5 let za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit in
poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tromesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Brežicah, Cesta prvih borcev 48,
8250 Brežice.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče v Brežicah, Cesta prvih borcev 48,
8250 Brežice.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/48-81-736.
Okrajno sodišče v Brežicah
Su 210500/2006
Ob-5484/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02),
Okrajno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.

Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 7 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 6 let za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 5 let za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit in
poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za določen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/48-81-736.
Okrajno sodišče v Krškem
Št. 110-47/2006-31111
Ob-5770/06
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/2006
– uradno prečiščeno besedilo) in skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih
mest (Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98
in 117/05), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ilirski Bistrici.
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 4/2006 – uradno prečiščeno
besedilo).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-51/2006
Ob-5797/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v službi za pravne zadeve m/ž.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III, kandidat bo imenovan v naziv višji
svetovalec III.
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4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnejših gradiv,
– sodelovanje s sektorji in službami pri
pripravi predloga proračuna ter pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem
proračunskega uporabnika upoštevajoč vse
ustrezne predpise,
– pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami
in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
– vodenje evidenc z delovnega področja,
– samostojna priprava zahtevnejših gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in drugi postopkov (ZPP, postopki
javnih naročil),
– sodelovanje z upravnimi organi, drugimi državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in
nosilci javnih pooblastil,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju vodenja upravnih
postopkov.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
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.
Strokovni izpit iz upravnega postopka bo
moral izbrani kandidat opraviti v 3 mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.

predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnega kriterija.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Službi za
EU koordinacijo in mednarodne zadeve«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec v Službi
za pravne zadeve«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.:
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 110-62/2006/1
Ob-5798/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v Službi za
EU koordinacijo in mednarodne zadeve
(m/ž),
– za usposabljanje za opravo državnega
izpita iz javne uprave.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer politologija,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in poznavanjem delovanja EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju
prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
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Ob-5807/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05 in
113/05) Delovno sodišče v Kopru, Ferrarska
9, Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta:
vodja urada predsednika, kadrovske
službe in vpisnika.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih svetovalec v pravosodju I in svetovalec v pravosodju II.
2. Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani RS,
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo upravne ali druge družboslovne
smeri,
– imeti morajo najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– 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 alineje.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja za zasedbo prostega delovnega mesta:
– opravljen strokovni izpit (izpit iz javne
uprave) in izpit iz sodnega reda (kolikor kandidat nima opravljenega strokovnega izpita
in izpita iz sodnega reda, ju mora opraviti
v roku 1 leta od sklenitve delovnega razmerja),
– znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– poznavanje sistema MFERAC,
– pasivno znanje italijanskega jezika.
3. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdilo o zaključenem šolanju,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti 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,
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– pisno izjavo o tem, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
4. Kraj opravljanja dela: Delovno sodišča
v Kopru, Ferrarska 9, Koper.
5. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Delovno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, Koper.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljeni izbiri. Kandidatu, ki
bo izbran za zasedbo prostega delovnega
mesta bo izdana odločba o izbiri, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednice Delovnega sodišča v Kopru, tel.
05/668-32-70.
Delovno sodišče Koper
Su 20/2006-2
Ob-5894/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec)
eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I, izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu višji pravosodni
svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za Javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 110-4/2006
Ob-5897/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB1, 62/05
– Odl. US: U-I-294/04-15, 75/2005 – Odl.
US: U-I-90/05-13 in 113/05) objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
1. gradbeni inšpektor (1 delovno mesto v Ljubljani). Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu inšpektor III.
Delovne naloge so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošno upravnem postopku in drugimi predpisi;
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških;

– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja;
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela;
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora;
– nudenje strokovne pomoči.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno/višje znanje slovenskega je
zika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati tudi splošne pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Potrdili iz 7. in 8. alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi nadomesti izjava kandidata/ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper
kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja.
Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred imenovanjem v naziv.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna
komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi podane vloge, dokazil in ustnega
razgovora.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev ter kratkim življenjepisom
v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Oddelek
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za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/420-44-84 (Vlasta
Žerjav).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor

– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel
in MS Access;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Tatjani Škrbec na tel. 01/234-07-94.
Statistični urad RS

Št. 1102-09/2006/1

Ob-5898/06

Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku
za statistiko socialnih storitev.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III v Sektorju za demografske in
socialne statistike, v Oddelku za statistiko
socialnih storitev.
Opis del in nalog:
– izvajanje statističnih raziskovanj s področja izobraževanja;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja;
– vodenje in odločanje v manj zahtevnih predpisanih postopkih z delovnega pod
ročja;
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– 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;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
sociološke ali ekonomsko-poslovne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne izkušnje so 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.

Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopija potrdila o izobrazbi;
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopija delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat 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
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga 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 kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za
statistiko socialnih storitev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-09/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem dela na področju statističnega spremljanja izobraževanja in poznavanjem področja izobraževanja;
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Št. 39/06
Ob-5910/06
Upravna enota Maribor objavlja javni
natečaj za zasedbo dveh prostih delovnih
mest:
referent v Oddelku za javni red in tujce – 2 izvajalca.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, kjer se lahko naloge opravljajo
v nazivih referent III, referent II in referent
I. Kandidata bosta imenovana v naziv referent III.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti in
– sprejemanje plačil upravnih storitev.
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 zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja izobrazba splošne ali
druge ustrezne družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka
in
– strokovni upravni izpit.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, če ga je kandidat
opravil,
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– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata in
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica.
Izbrana kandidata, ki bosta predložila
pisno izjavo, bosta morala potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da nista v kazenskem
postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
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. Vloge, ki ne
bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Upravne enote Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 02/220-18-03 pri Aniti
Fras.
Upravna enota Maribor
šT. 13/06

Ob-5915/06

Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska
54, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
1. svetovalec Državne revizijske komisije III (eno delovno mesto).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
ali pravniški državni izpit,
– znanje najmanj enega od svetovnih
jezikov,
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
(Opomba: kolikor kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
ga je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja v naziv).
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Državne revizijske komisije, Slovenska
54, Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
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– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata, da ni
v kazenskem postopku.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o
izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja na
naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/234-28-34.
(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju: svetovalec, kandidat, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske).
Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje
javnih naročil
Št. 122-9/06
Ob-5925/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB1, 65/05,
75/05 in 113/05) generalni direktor Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega
uradniškega delovnega mesta:
1. svetovalec v Referatu za neposredna plačila – živali, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske, družboslovne ali ekonomske
smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo
na izvajanje ukrepov kmetijske politike neposrednih plačil.
Pri prijavi se sklicujte na 122-9/2006.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje po
goje:

– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za splošne zadeve, Oddelek
za kadrovske zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov:
B.Kalan@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije ter spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije ter spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-92-62 – Katarina Hočevar Podgoršek.
Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 110-49/2006-31111
Ob-5929/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št.
23/2005 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na pravdnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
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sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

– pomoč pri organiziranju medsebojnega
sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi
organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v državni upravi in
vodenju upravnih postopkov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
3. dokazilo o znanju jezika italijanske
narodne skupnosti na višji ravni, oziroma
spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
6. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
7. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
8. 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.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo v presojala na podlagi dokazil predloženih k prijavi in razgovora s kandidati.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna
enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, s
pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je
8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/663-76-37, Elida Horvatič.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
4, Koper.
Upravna enota Koper

Ob-5930/06
Javni socialno varstveni zavod Dom
starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40;
1000 Ljubljana, na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04-UPB1), 20. člena Statuta Doma
starejših občanov Fužine in sklepa Sveta
zavoda z dne 20. 2. 2006 razpisuje delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe skladno s 56. in 57. členom
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04-UPB1),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
Prijave z vsemi dokazili morajo kandidati
poslati v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati bodo o izidu postopka izbire
obveščeni v roku 30 dni od dneva objave.
Prijave pošljete na naslov: Svet Doma,
Dom starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za
direktorja/ico«.
Dom starejših občanov Fužine
Št. 23/06
Ob-5946/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo 62/05 – odločba
US, 75/05 – odločba US in 113/05) načelnica Upravne enote Koper objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Referatu za osebna stanja in migracije, društva, register prebivalstva in listine na Oddelku za upravne
notranje zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– pomoč pri pripravi internih predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– izpit za matičarja,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti

najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za navedeno uradniško mesto izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami na področju upravno
notranjih zadev in vodenju upravnih postopkov na tem področju.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
3. dokazilo o znanju jezika italijanske
narodne skupnosti na višji ravni, oziroma
spričevalo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za matičarja,
6. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
7. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
8. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
9. 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.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo v presojala na podlagi dokazil predloženih k prijavi in razgovora s kandidati.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna
enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, s
pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je
8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/663-76-37, Elida Horvatič.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
4, Koper.
Upravna enota Koper
Št. 23/06
Ob-5947/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo 62/05 – odločba US,
75/05 – odločba US in 113/05) načelnica
Upravne enote Koper objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Referatu za delo,
vojne invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja na Oddelku za občo upravo in splošne zadeve.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec
II ali višji svetovalec I.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– pomoč pri organiziranju medsebojnega
sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi
organi,
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Št. 133/06
Ob-5954/06
Na podlagi 36. in 37. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02) in na podlagi 18. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej (Ur. l. RS, št. 142/04), razpisuje
Občina Tržič
direktorja javnega zavoda Tržiški muzej.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih pogojev iz Zakona o javnih uslužbencih izpolnjuje še naslednje po
goje:
– ima univerzitetno izobrazbo družbo
slovne smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice,
– potrdilo o opravljenem preizkusu
znanja tujega jezika ali drugo ustrezno po
trdilo,
– predlog razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje,
– 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 alineji.
Potrdili iz šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka, 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 šesti alineji prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat/ka moral-a predložiti pred imenovanjem na
delovno mesto direktorja javnega zavoda
Tržiški muzej.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
opravljenim strokovnim izpitom z muzeološkega področja.
Mandat direktorja javnega zavoda traja
pet let. Za čas trajanja mandata javni zavod
sklene delovno razmerje za določen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom
dela naj kandidati/-ke pošljejo v zaprti
ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
razpis direktorja muzeja«. Kandidate/-ke
bomo obvestili najkasneje v 30 dneh po
odločitvi.
Razpis začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Občina Tržič
Ob-5973/06
V skladu z 58. členom Zakon o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05 in
113/05) Ministrstvo za finance, Carinska
uprava RS, Carinski urad Dravograd, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta v Carinskem
uradu Dravograd:
vodja službe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za splošne in finančne zadeve, za izvajanje nalog s področja vodenja, koordiniranja
in nadziranja dela službe ter izvajanja kontrole pravilnosti plačevanja obveznih dajatev
in finančno materialnega poslovanja carinskega urada. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III in II. Javni
uslužbenec bo opravljal naloge v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– uporaba programske opreme.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05 in
113/05) lahko za delovno mesto kandidirajo
tudi osebe, ki nimajo opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravili
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv. Za uradnike s VII. stopnjo izobrazbe
je to državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje, določene v 39. členu Zakona o carinski
službi (Ur. l. RS, št. 56/99 in 57/04).
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom v
trajanju 5 mesecev.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati
z izkušnjami in poznavanjem področja, za
katerega kandidirajo (finančne in kadrovske
zadeve).
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– kopijo potrdila o izobrazbi,
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– pisno izjavo kandidata, o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti(obe potrdili bo kandidat
dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje le-teh na posameznih stopnjah izobrazbe) pošljite v 8
dneh od objave na naslov: Carinska uprava
RS, Carinski urad Dravograd, Otiški Vrh 25,
2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na Zdenko Grudnik, tel. 02/878-10-04.
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Dravograd
Št. 11001-1/2006-1
Ob-6060/06
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1 in 113/05), generalni direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v Oddelku za zemljiški
kataster v Območni geodetski upravi
Kranj.

Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših
gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje in
odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog
podobne zahtevnosti.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja);
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
izbrani kandidat opraviti v roku enega leta
od sklenitve delovnega razmerja).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima);
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat
ima);
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
– izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdilo izda pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil
izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki
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bodo poslali formalno nepopolne prijave, v
izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer
jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
uradnih prostorih Območne geodetske uprave Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da
pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana (z oznako »javni natečaj), v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu RS. O
izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom izdan
in vročen sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo izbrani
kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan v naziv in se mu najkasneje v nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe
o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava RS

ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovno področje:
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja dajanja javnih informacij;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dajanja informacij javnega
značaja;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, če je kandidat izpit opravil;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami s področja dajanja informacij
javnega značaja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu podsekretar, ki se opravlja v
nazivu podsekretar, sekretar.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki.
Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, šifra
110-48/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma po objavi pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
bodo kandidati pisno obveščeni.

Št. 110-47/2006/1
Ob-6062/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za javno upravo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Ministrstvu za javno
upravo, Službi za odnose z javnostmi in
promocijo.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo (VII) družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma
ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv s področja odnosa z
javnostmi in promocijo;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja odnosa z javnostmi in promocijo;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s področja odnosa z javnostmi
in promocijo;
– opravljanje drugih nalog z delovnega
področja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, če je kandidat izpit opravil;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec v nazivu svetovalec II ali svetovalec I.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec, šifra 110-47/2006«
na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na spletni strani
Ministrstva za javno upravo oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bodo kandidati pisno
obveščeni.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa mag. Nina Furman, tel. 01/478-84-33.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-18/2006/1
Ob-6063/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za javno upravo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
podsekretar v Ministrstvu za javno
upravo, Direktoratu za e-upravo in upravne procese, Sektorju za upravne procese
in odpravo administrativnih ovir, Oddelku za upravne procese, informacije javnega značaja in odpravo administrativnih
ovir.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
(VII) pravne smeri;
– imeti morajo najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma
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Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Matjaž Remic, tel. 01/478-86-62.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 112-18/2004/19-0023176 Ob-6068/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05)
minister za promet na podlagi sklepa Uradniškega sveta št. 013-120/2005/12 z dne
10. 2. 2006 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
železnice v Ministrstvu za promet.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem pravne,
ekonomske, prometne ali druge ustrezne
družboslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
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raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za železnice v Ministrstvu za
promet imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Langusova ulica 4.
Generalni direktor Direktorata za železnice v Ministrstvu za promet bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akade
mija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za promet
Št. 112-9/2004/16-0023176
Ob-6084/06
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena, drugega odstavka 57. člena in drugega odstavka 191. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - uradno
prečiščeno besedilo) minister za promet
na podlagi sklepa Uradniškega sveta št.
013-146-2005/2 z dne 9. 9. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
ceste v Ministrstvu za promet.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem pravne, ekonomske
ali druge ustrezne družboslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
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Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
-http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju,
in sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala, bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za ceste v Ministrstvu za promet imenovala Vlada Republike Slovenije,
in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Langusova ulica 4.
Generalni direktor Direktorata za ceste v
Ministrstvu za promet bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
»Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni nate-

– fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja enega svetovnega jezika,
– fotokopijo dokazila o nižjem nivoju znanja drugega svetovnega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z
največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila
in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranemu kandidatu
bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti
sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom
sklenila pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi
dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1001
Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – Kabinet« v 8 dneh od dneva objave. Za dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja oddelka,
na tel. 01/478-94-66.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija, Državni zbor

čaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana, tel. 01/478-83-30. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep, Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo
v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni
o izbiri.
Ministrstvo za promet
Ob-6415/06
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Kabinetu predsednika
DZ.
Delovne naloge:
– nadomeščanje vodje kabineta,
– pripravljanje strokovnih podlag, analiz
in mnenj v zvezi z delom predsednika DZ in
podpredsednikov DZ,
– spremljanje dela in sej DZ ter zakonodajnega postopka,
– pripravljanje gradiv za nastope predsednika DZ v javnosti,
– skrb za korespondenco predsednika
DZ,
– skrb za mednarodno–protokolarne obveznosti predsednika DZ,
– sodelovanje pri organiziranju dogodkov predsednika DZ v parlamentu in izven
njega,
– zagotavljanje javnosti dela predsednika DZ in sodelovanje z mediji.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– najmanj UNIV izobrazba pravne ali najmanj VS izobrazba družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– višji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– nižji nivo znanja še 1 svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
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Druge objave
Št. 121/06

Ob-5955/06

Javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih
prispevkov iz naslova knjižničnega
nadomestila
Ministrstvo za kulturo RS poziva avtorje s področja knjige, glasbe, filma, ilustracije in fotografije, da na spletni strani
http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ pre
verijo statistiko izposoj svojih del v splošnih
knjižnicah v letu 2005, ki so skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Ur. l. RS, št. 42/04; v nadaljevanju Pravilnik) predmet knjižničnega nadomestila.
Avtorje pozivamo, da se v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih delih za popravke
obrnejo na najbližjo splošno knjižnico ali (v
primeru raziskovalcev) na knjižnico, ki ureja
njihovo bibliografijo. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z izborom gradiva za sezname
ter v zvezi s številom izposoj za nadomestilo
lahko naslovijo na IZUM na naslov cobisservis@izum.si. Rok za pripombe je 3. 4.
2006.
Ministrstvo bo na podlagi 9. člena Pravilnika 14. 4. 2006 na svoji spletni strani
in na spletni strani IZUM-a objavilo dokončen seznam avtorjev, ki so upravičeni do
knjižničnega nadomestila. Ta seznam, ki ga
minister za kulturo potrdi s sklepom, je dokončna podlaga za izplačilo sredstev upravičencem.
Avtorji, ki so bili v letu 2004 ali v letu
2005 upravičeni do knjižničnega nadomestila in so to pravico uveljavili, so že vključeni
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v bazo podatkov, zato bodo avtomatično
prejeli obvestilo o pripadajočem nadomestilu. Ob tem bodo pozvani, da preverijo svoje
podatke in ministrstvu sporočijo morebitne
spremembe.
Ministrstvo poziva vse avtorje, ki bodo
upravičeni do knjižničnega nadomestila in
bodo prvič uveljavljali to svojo pravico, da po
14. 4. 2006, tj. po objavi dokončnega seznama, na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo »Identifikacijski
obrazec« v elektronski obliki. Tako izpolnjen obrazec morajo nato izpisati in potrditi
z lastnoročnim podpisom ter ga najkasneje do 30. 9. 2006 posredovati na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo RS
Št. 013-9/2006
Ob-6085/06
Po sklepu ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, št. 013-9/2006 z dne
28. 2. 2006, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije,
ki jih v svet imenuje Vlada Republike
Slovenije (namesto dveh članov Sveta,
ki sta bila imenovana izmed nosilcev
tehnološkega razvoja in predstavnikov
gospodarskih družb, ki sta odstopila)
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 96/02 in 115/05) v
10. členu določa, da ima Svet za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in
člane po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako,
da so zastopane vse znanstvene vede, šest
članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja
in predstavnikov gospodarskih družb, enega
člana kot predstavnika javnosti ter enega
člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so
predsednik Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, rektorji univerz, ministra pristojna za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter finance in predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska
in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.
2. Vlada Republike Slovenije je z odločbo št. 014-45/2005 z dne 9. 6. 2005 in
odločbo št. 01400-3/2005/148 z dne 6. 10.
2005 imenovala Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Zaradi odstopa dveh članov Sveta za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
ki sta bila v Svet imenovana izmed nosilcev
tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne
visokošolske organizacije, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, gospodarska
in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije, da posredujejo predloge kandidatov izmed nosilcev tehnološkega razvoja
in predstavnikov gospodarskih družb, ki se
jih bo imenovalo v Svet namesto dveh članov Sveta, ki sta odstopila.
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Na podlagi posredovanih predlogov kandidatov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb
bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in
predstavnikov gospodarskih družb, ki se jih
bo imenovalo v Svet namesto dveh članov
Sveta, ki sta odstopila, in ga posredovalo v
odločitev Vladi Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije;
b) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
c) gospodarska in strokovna združenja;
d) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti in so vpisana v evidenco
raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
e) druge nevladne organizacije (društva,
ustanove, zadruge, privatni zavodi, itd.), ki
delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
f) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz c), e) in f) točke prejšnjega odstavka
o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v drugem odstavku 2. točke tega
poziva.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
5. Predloge kandidatov za članstvo v
Svetu izmed nosilcev tehnološkega razvoja
in predstavnikov gospodarskih družb, ki jih je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prejelo na podlagi javnega poziva,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26-28
z dne 18. 3. 2005, Ob-7701/05 in javnega
poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
47/05 z dne 13. 5. 2005, Ob-13308/05, bo
ministrstvo obravnavalo skupaj s predlogi,
prejetimi na podlagi tega poziva.
6. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 3 in točko 4, posredujte na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, (kandidati za
Svet za znanost in tehnologijo), mag. Eda
Salmič Okretič, Trg OF 13, Ljubljana.
7. Predloge za javni poziv je treba poslati
v roku 8 dni od dneva objave javnega poziva
v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 058/06

Ob-5956/06

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Poslovni prostori v I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu

Cesta zmage 7, Zagorje v skupni površini
194,57 m2. Izhodiščna cena 18,447.328,90
SIT oziroma 77.000 EUR. Po lokacijski informaciji za promet z nepremičninami z
dne, 30. 1. 2006, Občine Zagorje ob Savi
je možna raba: CS 1 - območje za oskrbne,
storitvene in družbene dejavnosti ter stanovanja.
2. Nedokončan poslovni objekt skupaj z
dvoriščem, parc. št. 49 S v izmeri 1258 m2
in zemljišče parc. št. 6/2 v izmeri 5.225 m2,
k.o. Kremenca na naslovu Kremenca 14,
Cajnarje (Občina Cerknica). Izhodiščna
cena je 48,000.000 SIT oziroma 200.000
EUR.
3. Počitniška garsonjera št. 42321 v površini 29,74 m2 v R Hrvaški pri Poreču, počitniško naselje Červar – Porat, Park maestral 2, vl. št. 806 k.o. Poreč. Izklicna cena
5,520.000 SIT oziroma 23.000 EUR.
II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« na
sedež prodajalca najkasneje do 23. 3. 2006
do 10 ure. Ponudbe prispele po navedenem
roku se ne bodo upoštevale.
III. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo nepremičnine,
– dokazilo o plačilu varščine.
IV. Ponudnik mora plačati varščino na
račun prodajalca 01100-6030274014, sklic
00 2500-99 v višini 10% izhodiščne cene
za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo.
Uspelim ponudnikom se varščina vračuna v
kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti
v roku 8 dni po zaključku postopka prodaje
nepremičnin.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše
pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati
vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiško
knjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske
storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter plačati
vse pripadajoče javne dajatve.
VIII. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
tudi da lahko do sklenitev pravnega posla že
začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
IX. Postopek bo vodila posebna Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba
za dodatne informacije je Tatjana Bakše tel.
01/30-77-278 elektronski naslov: tatjana bakse@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
(OE Ljubljana)
Št. 02/06
Ob-5314/06
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odve-
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tništvu, drugim odstavkom 22. člena Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta
Odvetniške zbornice Slovenije objavljamo
obvestilo:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Tanja Bohl Ulčar, z dnem 1. 2. 2006;
odvetniška pisarna: Odvetniška družba Ulčar & Ulčar o.p.-d.n.o., Vojkova c. 52, 1000
Ljubljana,
Nataša Gibičar Toš, z dnem 1. 2. 2006;
odvetniška pisarna: Cigaletova ulica 1, 1000
Ljubljana,
Barbara Piano, z dnem 1. 2. 2006; odvetniška pisarna: Večna pot 11, 1000 Ljubljana,
Andrej Pitako, z dnem 1. 2. 2006; odvetniška pisarna: Kolodvorska ulica 7, 1000
Ljubljana,
Matej Podlipnik, z dnem 1. 2. 2006; odvetniška pisarna: Barjanska cesta 3, 1000
Ljubljana,
Marko Rogl, z dnem 1. 2. 2006; odvetniška pisarna: Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana,
Lidija Turk, z dnem 1. 2. 2006; odvetniška pisarna: Pleteršnikova 32, 1000 Ljubljana,
Andreja Pikl, z dnem 15. 2. 2006; odvetniška pisarna: Šolska ulica 9, 2380 Slovenj
Gradec,
Benjamin Zagorc, z dnem 15. 2. 2006;
odvetniška pisarna: Tivolska cesta 40, 1000
Ljubljana,
Irena Tisu Bosnič, z dnem 1. 3. 2006; odvetniška pisarna: Slovenska cesta 27, 1000
Ljubljana.
II. Pravico opravljanja odvetništva pridobi: Bojan Šrot, z dnem 1. 2. 2006; odvetniška pisarna: Prešernova ulica 23, 3000
Celje.
III. Preselitve: Iztok Drozdek, odvetnik iz
Murske Sobote, z dnem 10. 2. 2006 preseli
sedež svoje odvetniške pisane na novi naslov: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
IV. Odvetniška družba Mramor & Sorta,
o.p. – d.n.o., Ljubljana, z dnem 10. 1. 2006
posluje z novim imenom: Odvetniška družba
Mramor, Sorta, Bilić & Holec, o.p. – d.n.o.,
Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije

a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko,
b) priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
enega meseca, pooblastilo za zastopanje
pravne osebe, potrdilo o poravnanih davčnih
obveznostih;
c) ponujeno najemnino na sezono v
SIT;
d) podpisano izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje javnega zbiranja pisnih
ponudb.
5. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi z najemom gostinskega
prostora, zainteresirani ponudniki dobijo na
Infrastrukturi Bled d.o.o. pri Bojanu Žerovcu
na tel. 031/385-984 ali 04/578-05-34, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Infrastruktura Bled d.o.o.

Ob-5795/06
Povabilo k oddaji ponudb
»Izdelava ocevja zavesnega
pregrevalnika kotla 2«
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za izdelavo ocevja zavesnega pregrevalnika kotla 2.
Predmet povabila k oddaji ponudb je
izdelava ocevja zavesnega pregrevalnika
kotla 2 ter dostava le-tega na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 6. 3. 2006 na voljo v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad.
(Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/524-66-46), ki se jo lahko dvigne
vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo se lahko zahteva tudi
po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 21. 3. 2006
do 10. ure.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-5805/06
Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta
2, 4260 Bled, na podlagi sklepa direktorja
z dne 20. 2. 2006 in na podlagi Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03), ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem nepremičnine
1. Predmet najema:
V najem se oddaja neopremljeni gostinski lokal v Grajskem kopališču vl. št. 996 k.o.
Bled, ki obsega:
1. gostinski lokal v izmeri notranjih površin 35 m²,
2. skladiščni prostor 6m² (3 kabine),
3. zemljišče pred lokalom za postavitev
miz v izmeri 35 m².
Za poslovni prostor bo sklenjena najemna pogodba s 1. 6. 2006 do 30. 10. 2011.
2. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
a) Najem nepremičnin se bo opravil z
javnim zbiranjem pisnih ponudb.
b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti in imajo sedež v Republiki
Sloveniji. Ponudba mora obsegati poleg ponujene najemnine in plačilnih pogojev tudi
program izvajanja gostinske dejavnosti v najetih prostorih skladno s pogoji iz te objave.
c) Gostinski lokal se oddaja po načelu
»videno-najeto«. Najemodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti za stvarne
ali pravne napake.
d) Pogoji najema so opredeljeni v osnutku najemne pogodbe.
Osnutek najemne pogodbe je vsem zainteresiranim ponudnikom na voljo brezplačno
in ga lahko dvignejo na sedežu podjetja.
e) Sklep o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika bo izdan v desetih dneh po odpiranju pisnih ponudb.
f) Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v 30 delovnih dneh po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene najemne pogodbe v prej navedenem roku se smatra, da je odstopil od
sklenitve pravnega posla.
g) Infrastruktura Bled d.o.o. si pridržuje
pravico, da z nobenim od ponudnikov ne
sklene najemne pogodbe za gostinski lokal
in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
h) Podpisana pisna ponudba s prilogami
mora prispeti v zaprti in pravilno označeni
kuverti do vključno 23. 3. 2006 do 10. ure,
na naslov: Infrastruktura Bled, d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled; na kuverti naj bo
označba »Ne odpiraj«! Ponudba za najem
gostinskega prostora v Grajskem kopališču«. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
23. 3. 2006 z začetkom ob 11. uri na sedežu
Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2,
4260 Bled.
i) Upoštevane bodo le pravočasno prispele in popolne pisne ponudbe.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene najemnine.
V primeru dveh ali več enakih ponudb z
enako najvišjo ponujeno najemnino bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. Žreb
opravi komisija.
4. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:

Stran

Št. 000257/2006
Ob-5895/06
Upravni odbor JGZ »Pohorje« Mirna v
skladu s sklepi Vlade RS sprejetimi na 53.
redni seji dne 14. 12. 2005, objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za soustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo,
ki bo opravljala dejavnost proizvodnje
opreme za protipožarno zaščito v Slovenski
vasi 14, 8232 Šentrupert ter zaposlovala
tudi obsojene osebe iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob.
V postopku lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Podjetje z istovrstno dejavnostjo, ki izkaže namero in sposobnost nakupa izdelkov
novoustanovljene družbe najmanj v višini
700 mio SIT letno.
2. Podjetje, ki ima letni obseg prodaje
najmanj 5.000 mio SIT na domačem in tujih
tržiščih.
3. Finančno stabilno podjetje, s pozitivnim poslovnim izidom v revidiranih poslovnih izkazih za zadnja 3 leta.
4. Izkazana investicijska sposobnost za
plačilo ustanoviteljskega vložka najmanj v
višini 300 mio SIT in sposobnost financiranja
razvojnih investicij najmanj v višini 300 mio
SIT v nadaljnjih petih letih.
Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki
ministrstev, pristojnih za pravosodje, finance in gospodarstvo, bo ocenila ponudbe ter
predlagala Vladi RS najugodnejšega ponudnika, s katerim bo na osnovi sklepa Vlade
RS sklenjeno pismo o nameri ustanovitve
družbe.
Do ustanovitve družbe bo prišlo, če bosta Vlada RS in izbrani ponudnik dogovorila
vse pogoje z družbeno pogodbo ter ostalimi
akti, ki bodo podpisani istočasno z družbeno
pogodbo.
Vlada RS si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu
RS in UL Evropske unije. Ponudbe, v katerih mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev
iz javnega poziva, pošljite na naslov JGZ
»Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, 8232
Šentrupert, v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba – JGZ Pohorje«.
Zainteresirani ponudniki lahko podrobnejše informacije pridobijo pri direktorju JGZ »Pohorje« Mirna, tel.: 00
386/(0)7/304-79-46.
Upravni odbor JGZ »Pohorje« Mirna
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Št. 01/06

Ob-5931/06

Tovarna volnenih odej, p.o., Škofja vas,
v stečaju objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatve stečajnega dolžnika
Tovarna volnenih odej, p.o., Škofja vas,
v stečaju, Škofja vas 40, 3211 Škofja vas
Predmet prodaje: terjatev stečajnega
dolžnika do Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev, Nova Cerkev 21/D, Nova
Cerkev v znesku 815.861,90 SIT vse skupaj
kot celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na
transakcijski račun stečajnega dolžnika
06000-0955699007 najkasneje do izteka
roka za pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist
stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne
dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– Tovarna volnenih odej, p.o., Škofja vas,
v stečaju ni zavezan k sprejetju prispelih
ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili brez obresti v
petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Pošiljanje ponudb:
– pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo
v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh
po objavi tega oglasa v Uradnem listu
RS na naslov: Okrožno sodišče v Celju,
Prešernova ulica 22, 3000 Celje z oznako “Ponudba za odkup – opr. št. St 21/95
– Ne odpiraj”.
Tovarna volnenih odej, p.o.,
Škofja vas, v stečaju
Št. 360-01-30/2005-2002

Ob-5285/06

Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Me-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01, 44/02 in 72/05) ter določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03, v nadaljevanju: Uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Navedba najemodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Predmet najema: poslovni prostori na
naslovu Rozmanova ulica 10, Novo mesto,
poimenovani kot »bivša hiša HKS«, v izmeri 104,70 m². Omenjeni poslovni prostori v
naravi predstavljajo: prostor št. 1 – pisarna
v izmeri 14,20 m²; prostor št. 2 – pisarna
v izmeri 9,55 m²; prostor št. 3 – pisarna v
izmeri 17,37 m²; prostor št. 4 – pisarna v izmeri 20,14 m²; prostor št. 5 – trezor v izmeri
3,45 m²; prostor št. 6 – hodnik v izmeri 8,53
m²; prostor št. 7 – vhod s predprostorom v
izmeri 7,26 m²; prostor št. 8 – stopnišče v
izmeri 12,45 m²; prostor št. 9 – WC v izmeri
1,54 m²; prostor št. 10 – WC v izmeri 1,81
m²; prostor št. 11 – predprostor WC v izmeri
1,50 m²; prostor št. 12 – predprostor WC v
izmeri 2,15 m²; prostor št. 13 – skladišče v
izmeri 2,26 in prostor št. 14 – predprostor v
izmeri 2,40 m².
3. Izhodiščna mesečna najemnina: izhodiščna najemnina za 104,70 m² poslovnih
prostorov znaša po opravljeni cenitvi z dne
17. 12. 2005 mesečno 6,36 EUR/m².
Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik plačevati tudi sorazmerni
znesek zavarovanj, ki jih za lastnika sklepa
upravljavec poslovnih prostorov in so predmet tega javnega zbiranja ponudb ter v skladu z 62. členom Uredbe nositi tudi stroške
uporabe stavbnega zemljišča.
4. Poslovni prostori se bodo izbranemu
ponudniku oddali v najem za nedoločen
čas.
5. Posebni pogoji: predmetni poslovni
prostori se bodo oddali v najem društvu,
zasebnemu
zavodu
ali
izjemoma
gospodarski družbi, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima v ustanovnem aktu naveden namen ustanovitve delovanje na področju kulture in ni javni zavod;
– ima sedež na območju Mestne občine
Novo mesto;
– pretežni del prihodkov ustvarja na področju kulturne produkcije.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
se bodo poleg ponujene višine mesečne
najemnine, ki je lahko enaka ali višja
od izhodiščne, upoštevali še naslednji
kriteriji:
– število podprtih programov s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije v
okviru izvajanja Nacionalnega kulturnega
programa v zadnjih 5 letih;
– število podprtih kulturnih programov
in projektov s strani Mestne občine Novo
mesto;
– število lastnih kulturnih programov, ki
skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine,
predvsem za ohranjanje starih mestnih jeder;
– število redno zaposlenih in ostalih
ustvarjalcev neposredno vključenih v kulturno produkcijo.
6. Merila za izbor:

Merila za oceno ponudb
1. Ponudbena cena
od 6,36 EUR/m² do 10 EUR/m²
od 10,01 EUR/m² do 15 EUR/m²
od 15,01 EUR/m² naprej
2. število podprtih programov
s strani Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije v okviru
izvajanja Nacionalnega
kulturnega programa v zadnjih 5
letih (vsak program 5 točk)
3. število podprtih kulturnih
programov in projektov s strani
Mestne občine Novo mesto (vsak
program 5 točk)
4. število lastnih kulturnih
programov, ki skrbijo za
ohranjanje kulturne dediščine,
predvsem za ohranjanje starih
mestnih jeder (vsak program
5 točk)
5. število redno zaposlenih in
ostalih ustvarjalcev neposredno
vključenih v kulturno produkcijo
(vsaka oseba 1 točko)

Št. točk
10 točk
20 točk
30 točk

7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo poleg navedbe
poslovnih prostorov, ki jih želi v najem in
ponujene cene, katera je lahko tudi višja
od izhodiščne, v ponudbi navesti tudi naziv
in sedež, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa, podpisnika
pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo poleg navedbe poslovnih prostorov,
ki jih želi v najem in ponujene cene, katera
je lahko tudi višja od izhodiščne, k ponudbi
priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo
osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa izpis iz registra Davčne uprave RS, v
ponudbi je potrebno navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko
transakcijskega računa.
8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Novo mesto. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb
ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih. Komisija bo po zaključenem
postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila,
in sicer bo najemnik sklenil pogodbo z upravljavcem poslovnih prostorov Zarjo, stanovanjskim podjetjem, d.d. Novo mesto, Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe
v navedenem roku, bo Mestna občina Novo
mesto sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. Interesentom je omogočen ogled
poslovnih prostorov po predhodnem telefonskem dogovoru z upravljavcem objekta
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Zarjo, stanovanjsko podjetje, d.d. Novo mesto, tel. 07/373-78-30.
Vsa dodatna pojasnila o nepremični in
ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, kontaktna oseba
Aleš Kuretič, tel. 07/393-93-09.
11. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek oddaje
nepremičnine v najem do sklenitve pravnega
posla. Prav tako si najemodajalec pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne
sklene najemne pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnine – Bivša hiša
HKS«, sklic na šifro: 360-01-30/2005.
13. Rok za oddajo ponudb je 15. dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mestna občina Novo mesto

1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00; faks
07/816-12-10.
2. Opis predmeta najema: predmet najema je poslovni prostor – pisarna v izmeri
18,30 m², v objektu na naslovu Trg svobode
11, Sevnica, last Občine Sevnica. Poslovni
prostor ni opremljen; izbrani ponudnik ga
mora opremiti sam. V poslovnem prostoru je
možnost priključitve na telefonsko omrežje.
Najemnik poslovnega prostora ima v souporabi skupni WC, hodnik ter stopnišče.
3. Višina najemnine: najemnina je določena v skladu s 17. členom Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni
list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in znaša 20.295 SIT mesečno. V ceno
najemnine niso všteti tekoči stroški (elektrika, čiščenje, kurjava,…).
4. Namembnost poslovnega prostora:
namembnost poslovnega prostora je opredeljena v 1. skupini po odloku, in sicer se
lahko v poslovnem prostoru izvaja storitvena
dejavnost.
5. Čas za katerega se poslovni prostor
daje v najem: poslovni prostor se daje v
najem za nedoločen čas.
6. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi
Udeleženec javne ponudbe:
– mora biti državljan članice Evropske
unije ali pravna oseba registrirana v državi
članici Evropske unije,
– ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in s.p.-ja oziroma registraciji dejavnosti (priglasitveni list iz davčne
evidence ali izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo iz katerega je razvidno, katero
dejavnost opravlja).
Vse listine je treba priložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
7. Naslov in rok za zbiranje ponudb
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
predložiti organizatorju pravilno prijavo – ponudbo najkasneje do 13. 3. 2006 do 8. ure
na naslovu organizatorja, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, v vložišče (soba št. 213) v
drugem nadstropju stavbe. Ponudba mora
biti vložena v zaprti kuverti s pripisom »Javna ponudba – Najem poslovnega prostora«
ter z navedbo ponudnika.
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izbiri ponudnika bodo vsi
udeleženci javne ponudbe obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve o
oddaji poslovnega prostora v najem.
9. Informacije o podrobnejših pogojih
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne ponudbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel.
07/816-12-32.
Imenovana komisija za vodenje postopka javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika Občine Sevnica postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
10. Ogled: po predhodnem dogovoru
je mogoč ogled poslovnega prostora, ki je
predmet javne ponudbe.
Občina Sevnica

Št. 46502-9/2005-6
Ob-5286/06
Občina Puconci na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 70/00, 87/01 in 51/02),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci.
2. Predmet javnega razpisa je 12 parcel
nezazidanega stavbnega zemljišča v skupni
izmeri 39.774 m2, na območju k.o. Puconci,
ki je v prostorskih planskih aktih Občine Puconci predvideno kot območje stanovanjske
gradnje. Nezazidana stavbna zemljišča v
naravi predstavljajo: parc. št. 2365, travnik
v izmeri 6.358 m2; parc. št. 2366 gozd v izmeri 2.331 m2; parc. št. 2373/1 njiva in gozd
v skupni izmeri 17.712 m2; parc. št. 2373/14
njiva in gozd v skupni izmeri 807m2; parc. št.
2373/15 njiva in gozd v skupni izmeri 976 m2;
parc. št. 2373/16 njiva v izmeri 703 m2; parc.
št. 2373/17 v izmeri njiva 670 m2; parc. št.
2373/18 njiva v izmeri 1.417 m2; parc. št.
2374 pašnik v izmeri 584 m2; parc. št. 2376
pašnik v izmeri 1.481 m2; parc. št. 2668 njiva v izmeri 2.940 m2 in parc. št. 2669 gozd
v izmeri 3.795 m2.
Navedene nezazidane parcele se prodajo v kompleksu, in sicer po načelu videno-kupljeno ter s prepovedjo nadaljnje
prodaje.
Izhodiščna cena, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke
na dan 5. 12. 2005, znaša 1.971 SIT/m2
oziroma skupaj 78,394.554 SIT. V izhodišči
ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
3. Razpisni pogoji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, in sicer pod pogoji,
da bodo:
– v ponudbi navedli ceno, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– v celoti financirali izdelavo lokacijskega
načrta za območje, ki je predvideno v prostorskih planskih aktih Občine Puconci kot
območje stanovanjske gradnje,

– v roku enega meseca po podpisu kupoprodajne pogodbe predložili pogodbo za
izdelavo lokacijskega načrta,
– v roku enega leta od sprejetja lokacijskega načrta pričeli z izgradnjo stanovanjskega naselja,
– izvedli parcelacijo ter po končani gradnji brezplačno prenesli v last Občine Puconci zemljišča po katerih bodo potekale
ceste.
4. Pisne ponudbe z dokazili je treba predložiti v zaprti ovojnici v roku 15 dni po
objavi razpisa na naslov: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, z oznako »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin v k.o. Puconci«.
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv in
naslov ponudnika; davčno ter matično številko, ponujeno ceno za nepremičnino.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: potrdilo o državljanstvu za fizične osebe; izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, oziroma samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave
RS; dokazilo, da zoper njega ni uveden ali
začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi prisilna uprava; potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih; dokazilo, da
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa in preložiti pisno izjavo, da se strinja
z navedenimi razpisnimi pogoji.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Pravočasno prejete in popolne ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Občine
Puconci, ki bo po zaključenem postopku
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika in o izbiri vse ponudnike pisno
obvestila v roku 5 dni po izbiri.
6. Z izbranim ponudnikom bo Občina Puconci sklenila pogodbo najkasneje v roku 8
dni od prejema obvestila o izbiri. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku bo pogodba sklenjena z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
7. Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe ter plačati
vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa.
8. Občina Puconci na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.
9. Pojasnila v zvezi z razpisom in prodajo
nepremičnin lahko dobijo zainteresirani ponudniki na Občini Puconci, Puconci 80 ali po
tel. 545-91-08 (direktor občinske uprave).
Občina Puconci
Št. 36001-0052/2005
Ob-5474/06
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.i člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02-ZJU), 60. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, 12/03 in 77/03), 109. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Odloka
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
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njem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje v pritličju stanovanjske
hiše, Javornik 53, Ravne na Koroškem, v
skupni izmeri prodajne površine 44,15 m2
oziroma skupne stanov. površine v izmeri
46,29 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
Prodajna
Skupna
površina stanovanjska
površina
0,84 m2
1,69 m2

Klet:
Pritličje:
– soba
18,30 m2
– kuhinja
11,66 m2
– kopalnica z WC 4,12 m2
– predsoba
5,35 m2
– loža
3,88 m2
Skupaj
44,15 m2

18,30 m2
11,66 m2
4,12 m2
5,35 m2
5,17 m2
46,29 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 5,747.362 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 53 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu po
godbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 3.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
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obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 465-01-102/06
Ob-5483/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 108/03),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03), 16. člena Statuta Občine Mežica
(Ur. l. RS, št. 16/99, 73/00, 16/03) in sklepa
23. seje Občinskega sveta Mežica, z dne
11. 10. 2005 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, tel. 02/827-93-50,
faks 02/827-93-59.
2. Predmet prodaje: prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 379/1
k.o. Mežica – travnik v izmeri 568 m2, vpisano pri zemljiškoknjižnem vložku št. 391
k.o. Mežica.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
za zemljišče navedeno v 2. točki znaša
2,556.000 SIT in je določena na podlagi
cenitve sodno zapriseženega cenilca. V
izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano
vrednost po predpisani stopnji 20%, ki ga
je kupec dolžan poleg kupnine, plačati na
ponujeno ceno.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu »videno – kupljeno«.
5. Ponudniki morajo plačati varščino v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščino je potrebno nakazati na račun
Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic
00 465-06. Dokazilo oziroma kopijo dokazila
o plačilu varščine, mora ponudnik priložiti
ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z
dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo uspelem ponudniku vračunana v
kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno številko ter navedba
podpisnika pogodbe za pravne osebe),
– navedbo nepremičnine,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz registra Davčne uprave RS za
samostojne podjetnike oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika.
8. Sklenitev pogodbe:
– vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb.
– izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh
od sprejema sklepa o izbiri, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu pogod-

be pozove naslednjega najugodnejšega
ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki
odstopi od namere za sklenitev pogodbe s
prodajalcem.
9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino poravnati v 8 dneh od
dneva podpisa pogodbe oziroma izstavitve
računa. Poleg kupnine bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost,
stroške overitve pogodbe in stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
10. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, z oznako »Ne odpiraj! Ponudba za nakup zemljišča«. Pravočasne bodo
ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do
20. 3. 2006 do 12. ure.
11. Občina Mežica lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom, je izključena.
12. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. Pri izbiri najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval.
14. V primeru dveh ali več enakovrednih
ponudb župan določi, da se izvede dražba,
na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno
nepremičnino.
15. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na občini Mežica, Trg
svobode 1, Mežica pri Andreji Breznik, tel.
02/82-79-354.
Občina Mežica
Št. 465-02/06-15-59
Ob-5493/06
Občina Razkrižje na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
100-4347/2005), 80. i. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. št. 79/99
s spremembami i dopolnitavmi), v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 121/03), Razvojno strategijo Občine Razkrižje za obdobje
2005-2010 in sklepom občinskega sveta
Občine Razkrižje o povprečni gradbeni ceni,
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini
Razkrižje za leto 2006 z dne 21. 2. 2006,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stavbnih zemljišč v
stanovanjski coni Gibina v Občini
Razkrižje
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
stavbnih zemljišč v stanovanjski coni Gibina, k.o. Gibini, v Občini Razkrižje trinajstih
gradbenih parcel in sicer:
– gradbena parcela številka 9 v velikosti
780 m2,
– gradbena parcela številka 10 v velikosti
599 m2,
– gradbena parcela številka 11 v velikosti
599 m2,
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– gradbena parcela številka 12 v velikosti
595 m2,
– gradbena parcela številka 13 v velikosti
641 m2,
– gradbena parcela številka 14 v velikosti
930 m2,
– gradbena parcela številka 15 v velikosti
791 m2,
– gradbena parcela številka 16 v velikosti
745 m2,
– gradbena parcela številka 18 v velikosti
554 m2,
– gradbena parcela številka 19 v velikosti
639 m2,
– gradbena parcela številka 20 v velikosti
846 m2,
– gradbena parcela številka 21 v velikosti
554 m2,
– gradbena parcela številka 22 v velikosti
674 m2.
2. Namen javnega zbiranja ponudb je
pridobiti zainteresirane mlade družine (v
nadaljevanju: prijavitelj), ki bodo pod določenimi ugodnimi pogoji pridobile gradbena
zemljišča za namen izgradnje individualnih
stanovanjskih hiš.
3. Pogoji in merila:
– pri pridobitvi zemljišč bodo imeli prednost prijavitelji iz mladih družin, katerih zakonska ali zunajzakonska partnerja praviloma nista starejša od 35 let,
– vsaj eden od partnerjev mora biti državljan Republike Slovenije,
– prednost do dodelitve zemljišča bodo
imeli prijavitelji z večjim številom otrok,
– pri enakem številu otrok ima prednost
prijavitelj z večjim številom šoloobveznih
otrok do 15 leta starosti,
– takoj za prijavitelji – družinami z otroki,
so do pridobitve zemljišča upravičeni prijavitelji – mlade družine brez otrok, prednost
bodo imeli po letih mlajši prijavitelji,
– da se prijavitelj s pogodbo zaveže, da
bo v roku enega leta začel z gradnjo,
– da se s pogodbo zaveže hišo graditi za
svoje potrebe in se vanjo vseliti v roku, ki ne
sme biti daljši od 5 let,
– za dokazovanje zunajzakonske skupnosti se, samo za prijavo na ta razpis,
upošteva podpis izjave obeh partnerjev o
življenju v zunajzakonski skupnosti pred
upravnim organom Občine Razkrižje,
– izbrani prijavitelj mora z Občino Razkrižje skleniti pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri,
– prijavitelji, ki imajo 3 ali več otrok imajo
95% popusta od vrednosti zemljišča,
– prijavitelji, ki imajo 2 otroka imajo 85%
popusta od vrednosti zemljišča,
– prijavitelji, ki imajo 1 otroka imajo 75%
popusta od vrednosti zemljišča,
– prijavitelji, ki nimajo otrok imajo 55%
popusta od vrednosti zemljišča,
Vrednost zemljišča in višina (odstotek)
plačila od dejanske vrednosti zemljišča se
obračuna v skladu z veljavnim aktom Občine Razkrižje.
Poleg navedenih ugodnosti so prijavitelji,
ki bodo v letu 2006 začeli z gradnjo, v celoti
oproščeni plačila komunalnega prispevka.
Pogoj veljavnosti pravnega posla je pogodbena določitev »nazajkupne pravice«,
če prijavitelj ne izpolni svojih obveznosti v
skladu s tem razpisom in pogodbo o pridobitvi zemljišča.
4. Pisne prijave z dokazili je potrebno
predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani
dobijo v upravi Občine Razkrižje ali na spletni strani Občine Razkrižje: www.razkrizje.si.

– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene,
– da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto najprimernejši.
2. Davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost, stroške sestave
in overitve pogodbe, stroške zemljiško
knjižnega prepisa ter morebitne druge stroške, plača kupec.
3. Ponudbe morajo prispeti na Občino
Bovec najkasneje do 17. 3. 2006 v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec z oznako »ponudba za nakup gospodarskega poslopja
TGŽ 22 skupaj s funkcionalnim zemljiščem«
– ne odpiraj.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe;
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo
vlaga pooblaščenec;
– potrdilo o plačani varščini, ki jo je
potrebno plačati na TRR Občine Bovec
št. 01206-0100015128, z navedbo »št.
032-04/2003-6-VI, varščina za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe se
ne bodo upoštevale.
5. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno. Najugodnejši ponudnik
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku. Plačilo kupnine je 8
dni po sklenitvi pogodbe.
Varščina se najuspešnejšemu ponudniku
vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa vrne v 8 dneh po končanem razpisu
brez obresti. Če uspeli ponudnik odstopi od
pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Občine Bovec
– proračun.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
6. Cena ni edini kriterij izbire, pač pa
je obvezen sestavni del ponudbe tudi opis
ponudbe, ki bo v objektu in se bo morala
skladati in dopolnjevati s programom v seminarskem in muzejskem delu stavbe. Pri izbiri ponudnika predstavlja kriterij cene 50%,
ustreznost ponudbe 50%. Komisija pripravi pri objavi razpisa podrobnejše kriterije o
ustreznosti in vrednotenju ponudb.
V primeru, da bodo ponudniki izenačeni
in bo zaradi tega onemogočena izbira na
podlagi predloženih ponudb, bo komisija pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali bo
z njimi opravila pogajanja (50. člen Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin,
Uradni list RS, št. 12/03).
Poziv za javno zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet javnega zbiranja ponudb.
Pravočasno dostavljene in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana
s strani župana Občine Bovec ter bo vse
ponudnike o izbiri pisno obvestila.

in v zaprti ovojnici dostaviti do 31. marca
2006, do 12. ure na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer, z oznako
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišč “Stanovanjska cona Gibina”.
5. K prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo o stalnem prebivališču in članih
gospodinjske skupnosti,
– potrdilo o državljanstvu prijavitelja ali
fotokopija veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista (fotokopije morajo biti
overjene na upravni enoti),
– potrdilo o zaposlitvi prijavitelja in zakonskega ali izvenzakonskega partnerja,
– izvenzakonski partnerji, pred občinskim upravnim organom Občine Razkrižje,
podpisano izjavo o življenju v izvenzakonski
skupnosti.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
6. Roki: prijave se zbirajo do 31. marca
2006. V primeru več prijavljenih oseb se razdelitev opravi po kriterijih iz točke 3. Če do
31. marca 2006 vseh 13. gradbenih parcel
ne bi bilo oddanih, se rok za zbiranje prijav
za nerazdeljene parcele podaljša do končne
razdelitve, vendar najdlje do 30. 6. 2006.
7. Pravočasno prejete in popolne prijave
bo obravnavala Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Občine
Razkrižje ter o izbiri vse prijavitelje pisno
obvestila.
8. Občina Razkrižje na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim prijaviteljem, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
9. Pojasnila v zvezi z razpisom in oddajo
nepremičnin lahko zainteresirani prijavitelji
dobijo v upravi Občine Razkrižje, Šafarsko
42, po tel. 02/584-99-00 in na spletni strani
Občine Razkrižje: www.razkrizje.si.
Občina Razkrižje
Št. 032-04/2003-6
Ob-5804/06
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradno glasilo 6/99), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Bovec sprejetega na 29. redni seji
dne 23. 2. 2006, Občina Bovec objavlja
poziv
za javno zbiranje ponud za prodajo
nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15, ID: SI36828866, mat.
št. 5881498.
II. Predmet prodaje je:
Gospodarsko poslopje (skedenj) z garažo, ki se nahaja v centru Bovca, Trg golobarskih žrtev 22, uporabne površine 172,80 m
2
, stoječe na parceli štev. 570/1 k.o. Bovec
skupaj s funkcionalnim zemljiščem v skupni
tlorisni površini 115 m2, ki pa se bo določila
po parcelaciji.
Po izvedeni parcelaciji parcele št. 570/1
k.o. Bovec se bo z bodočim kupcem sklenil
dodatek k osnovni prodajni pogodbi, v katerem bo zaradi zemljiškoknjižnega prepisa
definirana točna površina kupljenega zemljišča, kot bo izhajalo iz pravnomočne odločbe
o parcelaciji.
Izhodiščna vrednost nepremičnine je
2,500.000 SIT
III. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji:
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7. Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na naslovu Občine Bovec,
Trg Golobarskih žrtev 8, tel. 05/384-19-00,
pri tajniku Šušteršič Miranu po predhodni
najavi.
Občina Bovec
Št. 465-02-17/2005
Ob-5932/06
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica na podlagi 7. člena Statuta
Občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 3/99) in 22. seje Občinskega sveta
Občine Bohinj z dne 22. 9. 2005 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-01-00, faks
04/572-18-64.
2. Predmet prodaje: prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 106 travnik
(ca. 500 m2) k.o. Bohinjska Bistrica.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša: 9,000.000 SIT (cena ne vključuje 20%
DDV).
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
podpisa prodajne pogodbe na podračun
ERZ Občine Bohinj št. 01204-0100008048
sklic: (datum plačila).
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, ne odpiraj. Rok: 17. 3. 2006 do 12. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnem odpiranja ponudb plačati kavcijo
v višini 10% izklicne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
Občine Bohinj, št. ERZ 01204-0100008048
sklic: (datum plačila).
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po končanem
izboru.
7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– navedbo parcele, za katero se vlaga
ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, ki znaša
10% od izhodiščne cene nepremičnine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID štev.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Bohinj zadrži njegovo
kavcijo.
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9. Pogoji: nepremičnina se prodaja po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (stroške parcelacije,
davek na dodano vrednost, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala županja Občine
Bohinj. Odpiranje ponudb opravi komisija
in po zaključku postopka predlaga županji
izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo v torek
21. 3. 2006 ob 10. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Bohinj, kontaktna
oseba Jolanda Planovšek, tel. 04/577-01-24
v delovnih dneh od 6. 3. 2006 do 16. 3. 2006
med 9. in 11. uro.
15. Županja ali Komisija za izvedbo in
nadzor postopka prodaje premoženja s soglasjem županje lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih
stroškov za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključna.
Občina Bohinj
Št. 002-01-1/2003
Ob-5933/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih
programov in projektov, ki se financirajo iz
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
(Ur. l. RS, št. 123/04) Mestna občina Slovenj
Gradec razpisuje
javni poziv
za sofinanciranje projektov ohranjanja
kulturne dediščine v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2006
1. Naročnik javnega poziva: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva lastnike kulturnih spomenikov k predložitvi ponudb za
sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne
dediščine (v nadaljevanju: projekti).
2. Predmet poziva: namen poziva je finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter javne predstavitve nepremičnih in
premičnih kulturnih spomenikov na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Na pozivu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za projekte, ki ne sodijo v
obseg javne službe,
– lastniki kulturnih spomenikov v Mestni
občini Slovenj Gradec določenih z Odlokom
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine
Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 9/94),
– lastniki premičnih kulturnih spomenikov, ki po mnenju pristojne strokovne institucije sodijo v kulturno dediščino;
ob pogoju, da:
– imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru za
premične spomenike),

– se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen
za javnost,
– je za obnovo in vzdrževanje spomenika
izdelan konzervatorski program ter zagotovljen nadzor pristojne strokovne institucije,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na
spomeniku,
– imajo za prijavljen projekt izdelan načrt
s popisom del, iz katerega izhaja vrednost
nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške
funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo projekta ter zagotovljen
najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih
iz drugih virov,
– za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih sredstev.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu je 2,316.300
SIT.
5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi projekti bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima
lahko za posledico celo trajno uničenje dela
pomembne kulturne dediščine. Prednost pri
izbiri bodo imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika
in njegove spomeniške funkcije ter projekti,
ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti ter turistični zanimivosti v
posebnem javnem interesu Mestne občine
Slovenj Gradec.
6. Merila in kriteriji za izbor
Pri ocenjevanju posameznega projekta
bodo upoštevana merila in kriteriji iz 15. in
23. člena Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l.
RS, št. 123/04) in so sestavni del razpisne
dokumentacije. Vsak program je lahko ocenjen z največ 260 točk. Doseženo število
točk in razpoložljiva finančna sredstva bodo
ključ za izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa.
6. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji bo v 60 dneh po vložitvi popolne vloge
ocenila strokovna komisija za kulturo ter na
podlagi svojih ugotovitev županu predlagala
višino sofinanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2006 na podlagi pisne izjave in z
dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
1. 3. 2006 in traja do 15. 9. 2006.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec – nepremični kulturni
spomeniki,
– prijavni obrazec – restavratorski posegi
ali odkupi premične dediščine,
– obrazec – izjava predlagatelja,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
vložišču in na spletnih straneh naročnika
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od dneva objave tega poziva do najkasneje
15. 9. 2006.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v 5 dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v
predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo
dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Javni poziv – kulturna dediščina – 2006« na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Vloge se lahko oddajo osebno v vložišču
naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja
vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z
vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne
informacije:
pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil v zvezi s tem pozivom je Špela
Pruš, tel. 02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@slovenj-gradec.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganega
programa najkasneje v 90 dneh po oddaji
popolne vloge.
Mestna občina Slovenj Gradec

od dneva objave tega poziva do najkasneje
15. 9. 2006.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v 5 dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja
ter vidno označena »Javni poziv – kultura
– 2006« na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v vložišču naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
tega poziva.
12. Dodatne
informacije:
pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil v zvezi s tem pozivom je Špela
Pruš, tel. 02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@slovenj-gradec.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganega
programa najkasneje v 90 dneh po oddaji
popolne vloge.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 002-01-1/2003
Ob-5934/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 6/03, 97/03) in Pravilnika o izbiri kulturnih
programov in projektov, ki se financirajo iz
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
(Ur. l. RS, št. 123/04) Mestna občina Slovenj
Gradec razpisuje
javni poziv
za sofinanciranje kulturnih programov
iz proračunskih sredstev Mestne občine
Slovenj Gradec v letu 2006
1. Naročnik javnega poziva: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva kulturne
ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki
so v javnem interesu.
2. Predmet poziva: namen poziva je finančno podpreti raznovrstne kulturne programe in projekte, ki ne sodijo v programe
javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo
izobraževalno in raziskovalno dejavnost s
področja kulture ter strokovni razvoj kulture
in so javno dostopni občinsktvu (v nadaljevanju: programi).
3. Na pozivu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za programe, ki ne sodijo v
obseg javne službe,
– organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za programe,
ki ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane iz drugih občinskih proračunskih virov,
– mladi umetniki in druge fizične osebe
– ustvarjalci kulturnih programov;

ob pogoju, da:
– imajo sedež v občini ali izvajajo de
javnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– so registrirani in delujejo na področju
kulturno-umetniške dejavnosti najmanj dve
leti,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Predlagatelji programov lahko sodelujejo
na tem razpisu z največ dvema programoma. S predlaganimi programi ne sme sodelovati na nobenem drugem razpisu Mestne
občine Slovenj Gradec ali pri nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu znašajo
1,534.500 SIT za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov ter 1,329.900
SIT za sofinanciranje izrednih programskih
stroškov.
5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa. Prednost pri izbiri bodo imeli
programi za otroke in mladino ter programi
že uveljavljenih avtorjev.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri ocenjevanju posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji iz 15. člena Pravilnika
o izbiri kulturnih programov in projektov, ki
se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 123/04) in
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsak program je lahko ocenjen z največ
260 točk. Doseženo število točk in razpoložljiva finančna sredstva bodo ključ za izračun vrednosti sofinanciranja posameznega
programa.
7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji bo v 60 dneh po vložitvi popolne vloge
ocenila strokovna komisija za kulturo ter na
podlagi svojih ugotovitev županu predlagala
višino sofinanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2006 na podlagi pisne izjave in z
dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
1. 3. 2006 in traja do 15. 9. 2006.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– obrazec – opis programa,
– obrazec – finančna konstrukcija programa,
– obrazec – izjava predlagatelja,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
vložišču in na spletnih straneh naročnika

Stran

Ob-5961/06
Na podlagi 2. odstavka 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04),
41. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) in Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
(Uradni list RS, št. 21/05 in 18/06), objavlja
Občina Trebnje
javni poziv
za sofinanciranje izvedbe prireditve »Iz
trebanjskega koša« v letu 2006
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; tel:
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa: Občina
Trebnje razpisuje sredstva iz občinskega
proračuna za sofinanciranje izvedbe prireditve »Iz trebanjskega koša«, ki bo potekala
drugi vikend v mesecu juniju.
3. Vrednost razpisanih sredstev: vrednost sprejetih sredstev za sofinanciranje
prireditve »Iz trebanjskega koša« za leto
2006, znaša 1,500.000 SIT.
4. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne projekte, ki se naj bi
izvajali v času osrednje tradicionalne prireditve »Iz trebanjskega koša« v mesecu
juniju.
5. Na javni razpis se lahko prijavijo: pravne osebe – društva, ki delujejo na področju
turizma v občini in so bile ustanovljene z
namenom spodbujanja razvoja turizma in
imajo možnost opravljati dejavnost v javnem
interesu.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
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Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Trebnje;
– da so registrirani po zakonu o društvih;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da izvajajo dejavnosti, ki so v javnem
interesu na področju spodbujanja razvoja
turizma, opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu.
7. Kriteriji za dodelitev sredstev:
Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo
upoštevali sledeči kriteriji:
a) Splošni kriteriji razpisa:
– predloženi program prireditve;
– predložena finančna konstrukcija programa prireditve;
– zagotovljeno soudeležbo izvajalca z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi iz drugih
virov;
b) Prednostni kriteriji:
– prireditev ima osnovni poudarek na
etnološkem in kulturnem izročilu kraja;
– izvajalec je v obdobju zadnjih dveh let
redno izvajal programe, projekte ali druge
aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev,
ki so v javnem interesu;

– izkazuje pomembne dosežke svojega
delovanja.
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– podatke o prijavitelju, dokazila o usposobljenosti prijavitelja;
– predlog programa prireditve;
– okvirno finančno konstrukcijo;
– izjava o zagotavljanju soudeležbe.
9. Rok za predložitev prijave: prijavo
dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko do 20. marca 2006, na
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje z oznako: Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – Prireditev »Iz trebanjskega
koša« v letu 2006. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
10. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana

prijava, ki bo izpolnjevala pogoje iz tega
javnega razpisa, bo obravnavana kot popolna in pravilna. Nepopolne prijave ne
bodo obravnavane.
11. Oddelek za gospodarstvo Občine
Trebnje najkasneje v 15 dneh po zaključku
javnega razpisa pripravi predlog za izbiro
izvajalca, ki ga posreduje županu. O izidu
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
s sklepom župana.
Zoper sklep župana se lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa.
12. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega
razpisa.
13. Medsebojna razmerja med Občino
Trebnje in izbranim izvajalcem se bodo uredila s pisno pogodbo.
14. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na internetni strani Občine Trebnje
– http://www.trebnje.si/, kjer je objavljena
tudi razpisna dokumentacija.
15. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo interesenti na Oddelku za
gospodarstvo Občine Trebnje, pri Mojci Pekolj (tel. 07/348-11-20).
Občina Trebnje

Št. 032-04/2003-6
Ob-6061/06
Občinski svet Občine Bovec je na 29.
redni seji dne 23. 2. 2006 na podlagi in v
povezavi s Strategijo razvoja turizma na
bovškem (2005) ter s prostorskimi planskimi akti Občine Bovec sprejel sklep številka
062-02/2002-29, na podlagi katerega Občina Bovec objavlja

ca, kegljišče, nočni klub, ter dodatni prostori
za možne druge dopolnilne storitvene dejavnosti). Objekt za programsko infrastrukturo
mora biti odprtega tipa.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in mora vsebovati najmanj
naslednje dokumente:
– o predstavitvi ponudnika (glej točko
3.1.);
– o idejni zasnovi, ki mora biti podprta z
dokumenti (glej točko 4);
– o izkazovanju referenc.
3.1. Predstavitev ponudnika – okvirni seznam potrebnih informacij
Ponudnik mora v ponudbi predstaviti informacije po priloženem okvirnem seznamu:

– potrdilo, da ni v stečaju, likvidaciji ali
prisilni poravnavi.
3.2. Projekcija poslovanja in razvoja za
naslednjih 10 let naj obsega:
– finančno konstrukcijo,
– vire financiranja
– projekcijo razvoja turizma.
4. Opredelitev zahtev
Občina Bovec od ponudnika pričakuje,
da bo predstavil idejno zasnovo revitalizacije Žaršč, ki naj obsega najmanj:
– idejne prostorske in arhitekturne rešitve, ki predstavljajo zaokroženo celoto:
– objekt mora biti skladen s krajinsko
arhitekturo, značilno za to območje,
– načrtovani turistični center se mora v
celoti skladati z naravnim okoljem,

javno povabilo k oddaji ponudbe
za izgradnjo turistične infrastrukture in
turističnega razvoja Občine Bovec za
območje opuščene vojašnice Žaršče
(parc. št. 591, 592, 593, 594, 595,
596, 582/2, 582/1, vse k.o. Bovec) v
sodelovanju z zasebnim vlagateljem
1. Opis lokacije Žaršč: objekti bovške
vojašnice ležijo na severovzhodu Bovca,
na ravnini ob vznožju Rombona (območje
Žaršč). Celoten kompleks zajema tri večnadstropne zgradbe ter več pritličnih zgradb
različne namembnosti. To je bilo vojaško naselje in je bilo obdano z obzidjem in je na ta
način ločeno od preostalega naselja.
2. Namen in cilj revitalizacije območja
Žaršč: Občina Bovec v skladu s Strategijo
razvoja turizma na bovškem (2005) in Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana
Občine Tolmin za obdobje 1986-2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica
in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnim družbenim planom Občine Tolmin za obdobje
1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) ter
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin
za območje Občine Bovec (Uradno glasilo
občin 3/97) ter Prostorski ureditveni pogoji
– PUP (Uradno glasilo 2/89, 4/92) namerava
opuščeno vojašnico preurediti v apartmajski
kompleks, ki mora po svoji vsebini biti namenjen trženju na turističnem trgu in katerega
mora dopolnjevati programska infrastruktura
(kot npr. restavracija, savna, bazen, igralni-

Polni naziv ponudnika
Skrajšani naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Pravnoorganizacijska oblika
Telefon
Telefaks
E-naslov
Davčna številka
Naziv vpisnega registra in številka vpisa v register
Ustanovitelji (lahko so navedeni v posebni prilogi, če jih je več)
Osnovni kapital
Dejavnost
Imena članov uprave
Imena, nazivi in morebitne omejitve oseb, pristojnih za zastopanje
Dosedanje izkušnje pri enakih delih, kot je predmet javnega povabila
Druge informacije
Ponudnik lahko navedene informacije
poda v obliki tabele ali opisno.
Ponudnik predloži ponudbi poleg navedenih podatkov še:
– računovodske izkaze za zadnji dve leti,
– podatke o boniteti poslovanja,

– višina zgradb ne sme presegati obstoječih za več kot 5%,
– ohranitev obzidja,
– preoblikovanje opuščenih vojašnic v
apartmajski kompleks, pri čemer mora upoštevati sledeče:
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– ohranitev obstoječih zunanjih zidov
zgradb,
– opis apartmajev in njihova umestitev
v prostor,
– skupno število posteljnih kapacitet naj
bi bilo med 800 do 900 postelj,
– apartmaji različnih velikosti naj imajo od
4 do 10 ležišč,
– posamezni apartmaji so lahko predmet
prodaje, kljub temu pa mora biti celoten kompleks primarno namenjen trženju na turističnem trgu,
– notranjo opremo apartmajev,
– idejne rešitve programske infrastrukture pri čemer mora upoštevati sledeče:
– programska infrastruktura mora biti odprtega tipa,
– vključuje naj predvsem: restavracijo,
bazen, wellness center, igralnico, kegljišče,
nočni klub ter dodatne prostore za možne
druge dopolnilne storitvene, dejavnosti ipd.
– opis notranje opreme celotnega kompleksa programske infrastrukture.
– ureditev okolice, ki obsega:
– ureditev dovoza,
– ureditev prometa znotraj turističnega
centra,
– zelenice,
– zunanje rekreacijske površine,
– otroško igrišče,
– ustrezno število parkirnih mest
– terminski načrt gradnje, ki obsega sočasnost izgradnje apartmajskega kompleksa
in programske infrastrukture. Skrajni rok izvedbe je konec 2007.
– finančno konstrukcijo s tem, da se upošteva:
– ustanovitev skupnega podjetja (občina in ponudnik), ki vodi projekt revitalizacije območja Žaršč. V podjetju se odločitve
sprejemajo soglasno ne glede na lastniške
deleže;
– Občina Bovec iz naslova izvedbe investicije nima finančnih obveznosti;
– Občina Bovec podeli potrebno pravico
na njenih nepremičninah skupnemu podjetju
za namen izgradnje apartmajskega kompleksa in programske infrastrukture ter zunanje
ureditve;
– ob zaključku izgradnje turistične infrastrukture in izvedeni parcelaciji se uredijo
lastniška razmerja, in sicer ponudnik oziroma kupci apartmajev pridobijo lastninsko
pravico v ustreznem deležu te nepremičnine,
istočasno pa sklenejo pogodbo s ponudnikom o zakupu apartmajev, ki služijo izključno
turističnim namenom najmanj za dobo 10 let,
Občina Bovec pa postane lastnik programske infrastrukture v ustreznem deležu;
– programsko infrastrukturo ponudnik
vzame v dolgoročni poslovni najem ter jo
upravlja in vzdržuje. Vse stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja nosi najemnik, ki tako zagotavlja ohranjanje vrednosti
najete infrastrukture, občina Bovec pa ima
pravico do brezplačne uporabe, kar pogodbeni stranki podrobno uredita s posebno pogodbo o poslovnem najemu.
5. Obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
– sočasnost izgradnje celotne turistične
infrastrukture;
– sposobnost ponudnika za izvedbo in
financiranje izgradnje turistične infrastrukture;
– ponudnik mora izkazati dosedanje izkušnje in usposobljenost za izvedbo načrtovane izgradnje turistične infrastrukture ter
trženja in promocije.
6. Način, kraj in rok predložitve ponudbe

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje:
Pod A) v stanovanjski coni Livada v Šentjurju prodaja stanovanjske stavbe z dvoriščem in garaže, parcele št. 603/2 stanovanjska stavba v izmeri 71 m², dvorišče v
izmeri 671 m² in parc. št. 603/3 gospodarsko
poslopje v izmeri 33 m², vpisane v vl. št.
425 k.o. Šentjur pri Celju, za izklicno ceno
35,653.000 SIT.
Pod B) v Industrijski coni Šentjur, območje Bohor, prodaja komunalno opremljenega
stavbnega zemljišča parc. št. 1001/2 trstičje
v izmeri 1018 m², parc. št. 1002/3 njiva v
izmeri 336 m², vpisane v vl. št. 1358 k.o.
Šentjur pri Celju, parc. št. 1011/14 neplodno v izmeri 6799 m², vpisane v vl. št. 1420
k.o. Šentjur pri Celju in solastniški delež do
507/801-tin na parc. št. 1000 trstičje v izmeri
801 m², vpisane v vl. št. 1330 k.o. Šentjur pri
Celju, solastniški delež 28374/39668-tin na
parc. št. 1001/1 travnik v izmeri 18396 m²,
vpisane v vl. št. 1329, k.o. Šentjur pri Celju in
solastniški delež 7816/13454-tin na parc. št.
1002/1 njiva v izmeri 6727 m², vpisane v vl.
št. 1328 k.o. Šentjur pri Celju. Izklicna cena
za zemljišče v skupni velikosti 25726 m² je
125,400.000 SIT.
V izhodiščno vrednost nepremičnin davek
ni vključen (pod A – davek na promet nepremičnin v višini 2% od dosežene kupnine in
pod B – 20% davek na dodano vrednost).
III. Pogoji prodaje:
1. Predmetne nepremičnine se prodajo
kot zaokrožena celota.
2. Nakup po načelu videno – kupljeno.
3. Ponudnik mora za resnost ponudbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne vrednosti posamezne nepremičnine, na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št.
01320-0100004983 odprt pri Uradu za javna
plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne
bo uspel, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se kavcija
vračuna v kupnino.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku podajo pravilne ponudbe.
5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine (pod A ali B);
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in ID št. za DDV
za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
kupec ne poravna kupnine na način in v
roku določenem v pogodbi, še šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.

Ponudba se lahko odda po pošti ali dostavi osebno vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Za pravočasno
prispelo ponudbo se šteje tudi ponudba, ki
je bila oddana priporočeno po pošti zadnji
dan roka.
Ponudniki oddajo svoje ponudbe s pripisom: »Ponudba na javno povabilo Žaršče
– Ne odpiraj« na naslov: Občina Bovec, Trg
Golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Ponudbe, ki jih bo Občina Bovec prejela
po skrajnem roku za oddajo ponudb, so prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudnikom.
7. Odpiranje in ocenjevanje ponudb
Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo
opravila komisija v 5 dneh po koncu razpisa
brez prisotnosti ponudnikov.
Komisija Občine Bovec za odpiranje in
ocenjevanje ponudb (v nadaljevanju: komisija) nepopolnih, nepravilnih ponudb oziroma
ponudb, ki ne bodo izkazovale izpolnjevanja
zahtev in obveznih pogojev, ne bo upoštevala pri ocenjevanju.
Komisija je pooblaščena začeti postopek
kadarkoli prekiniti oziroma ustaviti in sicer do
obvestila o izbiri najboljšega ponudnika.
8. Merila za izbor
Izbran bo ponudnik, ki bo v največji možni meri izpolnil zahteve občine, navedene
v prejšnji točki in izkazal usposobljenost za
izvedbo ter financiranje celotnega projekta.
Komisija bo prispele ponudbe ovrednotila
z merili:
a) ustreznost predlagane rešitve,
b) finančna uspešnost projekta,
c) feference,
d) časovna opredelitev projekta.
9. Pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe
Posamezni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe, razpisnimi pogoji in merili za vrednotenje ponudbe,
lahko obvesti Občino Bovec pisno po tel.
05/384-19-15, na poštni naslov Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ali na elektronski
naslov: obcina.tajnik@bovec.si
Na vsa vprašanja bo podano pisno pojasnilo.
10. Zaključek
Ponudniki, katerih ponudbe bodo upoštevane v postopku ocenjevanja, bodo o izbiri
obveščeni v roku 7 delovnih dni od sprejema
sklepa občinskega sveta Občine Bovec.
Občina Bovec bo s ponudnikom, ki bo
predstavil najboljši projekt in bo izkazal
usposobljenost za izvedbo in financiranje
celotnega projekta izvedla drugi del postopka in sicer bosta občina in zasebni partner
na temelju zahtev občine in izbrane ponudbe
s pogajanji opredelila v družbeni pogodbi
pravice in obveznosti. Obveznost občine, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Bovec
Št. 3520-46/2006-2513
Ob-6406/06
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03), 37. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in
1/02) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Šentjur, št. 478-26/2006-2513-VIII., z dne
23. 2. 2006 in 478-26/2006-2513-X., z dne
23. 2. 2006, objavlja
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Ob zavarovanju z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv je možen odlog plačila
kupnine oziroma plačilo kupnine v obrokih.
7. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
8. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
9. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Stvarnopravnega zakonika
(Uradni list RS, št. 87/02) in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03).
10. Vsi ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s
sklepom. Odločitev župana je dokončna.
11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
IV. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine oziroma plačilu dela kupnine in predložitvi
ustrezne bančne garancije za plačilo.
V. Drugi pogoji:
1. Nepremičnine pod oznako A bodo predane v posest po plačilu celotne kupnine,
vendar ne prej kot 1. 6. 2006.
2. Prodajalec si na predmetnih nepremičninah (pod A in pod B) izgovarja služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško
knjigo.
VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne
odpiraj«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 13. 3. 2006 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 3. 2006 ob 14. uri v
sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in
03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih
ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2006-(3)0404
Ob-5315/06
Spremeni se ime sindikata Sindikat podjetja Planika obrat Turnišče, tako, da se odslej glasi: Sindikat Planika d.o.o., s sedežem v Turnišču, Prešernova 4.
Sprememba imena sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Lendava pod št. »14«, z dnem 21. 2.
2006.
Št. 101-04/2006-2
Ob-5316/06
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila sindikata družbe Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
z dne 30. 8. 2005.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 04, z dne 15. 2. 2006.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: SKVNS Sindikat družbe Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči in sedežem sindikata v Mariboru,
Grajska ulica 7, je 1743074.
Št. 101-3/2006-00021
Ob-5317/06
Spremeni se ime Sindikata podjetja Helios poslovne storitve, d.o.o., ki na novo glasi:
Sindikat podjetja Helios Domžale, d.d.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Domžale
pod zaporedno številko 3/06.
Št. 121-12/93-1401
Ob-5318/06
1. Spremeni se naziv Sindikata delavcev
prometa in zvez Slovenije, Sindikata Petrol
Transport, Ilirska Bistrica, tako da se glasi:
ZSSS, Sindikat delavcev prometa in zvez
Slovenije, Sindikat TIB Transport, Ilirska
Bistrica, Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica (skrajšano: Sindikat TIB Transport,
Ilirska Bistrica).
2. Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ilirska Bistrica pod zaporedno št. 11,
dne 15. 2. 2006.
Št. 101-18/2005-4
Ob-5486/06
Sindikatu Instituta »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana, čigar pravila so
vpisana v evidenco statutov sindikatov, ki
se vodi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Vič-Rudnik, pod zaporedno številko 8 z dne
22. 4. 1993 in spremembami z dne 20. 12.
1994, se spremeni naziv sindikata in posledično tudi temeljni akt. Novi naziv se glasi:
»Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikat Instituta »Jožef
Stefan«.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 182 dne 26. 1. 2006.
Št. 101-15/2005-4
Ob-5487/06
Sindikatu kemijskega inštituta Ljubljana,
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, čigar pravila
so vpirana v evidenco statutov sindikatov,
ki se vodi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, pod zaporedno številko
121 z dne 4. 2. 1998, se spremeni naziv
sindikata, novi naziv se glasi: »Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kultu-

re Slovenije, Sindikat Kemijskega inštituta Ljubljana«.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 182 dne 26. 1. 2006.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-5307/06
Pravna oseba: ATV Babnik & Co d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc
Babnik, Pokopališka pot 8, Litija, 100% lastnik in upravljalec.
Ob-5308/06
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Marketing magazin, Golden drum magazine, Grafičar, DELO FAX, VEČ, Mag.
Imena članov uprave Delo d.d.: Danilo
Slivnik, predsednik, Nataša Šuklje Velkavrh,
članica uprave za poslovne zadeve, Matija
Vojsk, član uprave za trženje.
Ob-5309/06
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa medija Radio
Gama MM, katerega izdajatelj je R Gama
MM d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana je
s 100% deležem podjetje Megaline d.o.o.,
Stegne 21c, 1117 Ljubljana.
Ob-5310/06
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2a, 3320 Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5% odstotkov kapitala imajo:
Naš čas, d.o.o. – 38,64%, Boris Zakošek
– 18,05%, Mira Zakošek – 8,64%, Stane
Vovk – 7,67%, Mitja Čretnik – 6,55%, Nina
Jug 5,31%.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.
Ob-5311/06
Ime medija: Dialogi.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Emica Antončič,
Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100%.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič,
direktorica.
Ob-5312/06
Ime medija: ZaUspeh.com.
Firma in sedež izdajatelja: Creatoor
d.o.o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur.
Člani organa upravljanja: Tomaž Korelc,
Uršula Hafner.
Nadzorni organ: Tomaž Korelc.
Ob-5313/06
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež
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glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja
splošno-informativnega televizijskega programa Ropot TV: Andrej Pinterič, Mostec
5a, 8257 Dobova: 50% ter Franjo Boh, Kettejeva 10, 8250 Brežice: 50%.

Ob-5783/06
Ime medija: i-TV.
Izdajatelj: Kabelska produkcija d.o.o., Drska 46, 8000 Novo mesto.
Lastnik:
– Simona Kegl, Ulica Bratov Učakar 52,
1000 Ljubljana.
Direktor: Simona Kegl.

Ob-5481/06
Ime medija: Siol.
Izdajatelj: Siol d.o.o., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana.
Sedež: Cigaletova 15.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana.
Uprava izdajatelja: mag. Tomaž Berginc,
MBA.
Predsednik uprave Telekoma d.d. Slovenije: Libor Vončina.
Ob-5494/06
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o medijih objavlja družba Radio
Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja
loka naslednje podatke:
a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih
oseb, ki imajo v premoženju družbe najmanj
5% deleža kapitala:
– Rudi Krvina, Slovenska pot 1, 4426
Žiri – 6,61%,
– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220
Škofja Loka – 9,23%,
– Matjaž Novak, Srednja vas 11, 4223
Poljane – 6,61%,
– Zvonko Mahnič, Podklanec 1, 4226 Žiri
– 6,61%,
– Saša Pivk Avsec, Potoče 33, 4205
Preddvor – 5,61%,
– Rudi Zevnik, Mavčiče 33, 4211 Mavčiče – 5,64%,
– Občina Škofja loka, Mestni trg 15, 4220
Škofja loka – 32,79%;
b) imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo: Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.
Ob-5743/06
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut
Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica Bratov Babnik
83, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja medija: medij se financira z naročnino, prodaja v kolportaži (preko
distributerja) in s trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: medij je v 100-odstotni
lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o., Ljubljana.
Razvid medijev: medij »Svet Nepremičnin« je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno
številko 78.
Št. 0186/2006
Ob-5772/06
Ime medija: Revija Obrtnik, Celovška
69, Ljubljana.
Izdajatelj medija: Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic: Obrtna zbornica
Slovenije, 100% upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtne zbornice Slovenije:
Miroslav Klun.
Generalni sekretar Obrtne zbornice Slovenje: dr. Viljem Pšeničny.
Ob-5775/06
Ime javnega glasila: TV Primorka Šempeter pri Gorici.

Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic:
– KRAT d.o.o., Ulica Klementa Juga 10,
5250 Solkan: osnovni vložek = 16,437.062
SIT ali 67,03% poslovni delež,
– VA d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri
Gorici: osnovni vložek = 11,873.836 SIT ali
21,04% poslovni delež,
– direktor: Marcel Buh.
Ob-5777/06
Ime medija: Radio Max.
Izdajatelj: Santi d.o.o., Rozmanova cesta
34, 8000 Novo mesto.
Lastnik: Infonet media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Ob-5778/06
Ime medija: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice 78h,
Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
Lastniki:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana,
– Leopold Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje.
Direktor: Damjan Rus in Tomaž Čop.
Ob-5779/06
Ime medija: Radio Belvi Kranj.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Šmarjetna
gora 6, 4000 Kranj.
Lastniki:
– Belvi media-Quadrum d.o.o., k.d.,
– Špela Kalan,
– Razinger Samo,
– Radio Belvi d.o.o.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Leopold Oblak in Samo Razinger.
Ob-5780/06
Ime medija: Radio Belvi Gorenjska.
Izdajatelj: Biroteh d.o.o., Hrušica 175,
4270 Jesenice.
Lastnik:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana.
Direktor: Samo Razinger.
Ob-5781/06
Ime medija: Radio Šport.
Izdajatelj: Optimedia d.o.o., Celovška
150, 1000 Ljubljana.
Lastniki:
– Advanced Multimedia d.o.o., Cesta na
Markovec 63, 6000 Koper,
– Borut Grmšek, Log 1, 1430 Hrastnik,
– Pet Pet d.o.o., Pod obzidjem 26a, 8250
Brežice,
– Radio Val-Oblak k.d., Cesta na Brdo
27, 1000 Ljubljana.
Direktor: Andrej Vodušek.
Ob-5782/06
Ime medija:
– Ena 88,4,
– Ena,
– Radio 1,
– Radio Morje,
– Radio Klasik.
Izdajatelj: Radio 1 d.o.o., Glavni trg 2,
2000 Maribor.
Lastnik:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak, Boštjan Protner.
Prokurist: Andrej Vodušek.

Stran

Ob-5784/06
Ime medija: Radio Portorož.
Izdajatelj: Enimar d.o.o., Cesta na Markovec 57, Koper.
Lastnika:
– Drago Kocjan, Žirje 1, Sežana,
– Ennio Čermelj, Bazoviška 12, Portorož.
Direktor: Tomaž Vodušek.
Ob-5785/06
Ime medija: Radio Antena.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Slovenska 15, 1000 Ljubljana.
Lastnik:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak.
Ob-5786/06
Ime medija:
– Radio Val,
– Informativni val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,
6221 Dutovlje.
Lastnik:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak.
Ob-5787/06
Ime medija: Radio Urban.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Merharjeva ulica 3, 1310 Ribnica.
Lastniki:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana,
– Robert Škantelj, Mali Osolnik 17, 1311
Turjak,
– Antoni Tos d.o.o., Gorenjska cesta 10,
1310 Ribnica.
Direktor: Robert Škantelj, Prus Anton.
Ob-5788/06
Ime medija:
– Radio Fantasy Celje,
– Radio Fantasy Velenje,
– Radio Fantasy Maribor.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.
Lastniki:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas,
– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,
8250 Brežice,
– Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana,
– Mastnak Robert, Plečnikova 20a, 3000
Celje.
Direktor: Robert Šprah.
Prokurist: Boštjan Protner.
Ob-5951/06
Ime medijev: Cool, SWPower, Bim
Bam, Bučka, Tobi, Cool XXL, Cool Horoskop, Top Secret, Top Secret Special.
Izdajatelj navedenih medijev je podjetje
Novium d.o.o., Linhartova ulica 15, 2000
Maribor.
Direktorja sta Mario Tement, Na Gaj 6,
2354 Bresternica in Sergej Prosen, Makedonska ulica 53, 2000 Maribor, ki nastopata
tudi kot edina družbenika v tem podjetju.

Stran
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Ob-5952/06
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Radio Capris d.o.o.,
Ulica 15. maja 10/b, 6000 Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic: D Holding d.d., Ljubljanska 47, 1230 Domžale (100% delež).
Direktor: Petra Sorbara.

Objave
gospodarskih družb
Ob-5468/06
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) ter
na podlagi 516. in 528. člena ZGD, družba
MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana, Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, objavlja naslednje obvestilo:
Uprava družbe MITOL, tovarna lepil, d.d.
Sežana, Partizanska cesta 78, 6210 Sežana
je kot prevzemna družba dne 23. 2. 2006
registrskemu sodišču v Kopru predložila pogodbo o pripojitvi prevzete družbe FINMI
d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 78, 6210
Sežana k prevzemni družbi MITOL, tovarna
lepil, d.d., Sežana, Partizanska cesta 78,
6210 Sežana z dne 20. 2. 2006. Pogodbo
o pripojitvi je pred tem dne 22. 2. 2006 pregledal nadzorni svet prevzemne družbe in
sprejel pisno poročilo o pripojitvi.
O soglasju k pripojitvi bo odločal ustanovitelj prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti
in izteku rokov iz prvega odstavka 516. člena
ZGD. Vsi delničarji prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka 516. člena ZGD na sedežu
prevzemne družbe vsak delovni dan med 10.
in 13. uro. Družba bo vsakemu delničarju na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis teh listin. Prevzemna družba je stoodstotni in edini lastnik
prevzete družbe, zaradi tega in v skladu s
528. členom ZGD uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe.
Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, lahko v roku enega meseca
od sprejema sklepa ustanovitelja prevzete
družbe o soglasju za pripojitev zahtevajo, da
o soglasju za pripojitev odloča na svoji seji
tudi skupščina prevzemne družbe.
MITOL d.d., Sežana
direktor

Sklici skupščin
Ob-5737/06
Uprava družbe Izoterm-Plama d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi
delničarje na
13. sejo skupščine
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad,
ki, bo dne 14. 4. 2006 ob 15. uri na sedežu podjetja Podgrad 17, 6244 Podgrad.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
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Uprava predlaga naslednji sklep: ugotovi
se sklepčnost skupščine. Za predsednika
skupščine se imenuje Mojco Lukančič, za
preštevalki glasov se imenujeta Marta Vičič
Baša in Martina Šircelj.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagani dnevni red.
3. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: sprejmeta se odstopni izjavi
Peric Borisa in Bauzon Demetrija, ter se
ju v skladu s sprejetima izjavama z dnem
zasedanja te skupščine odpokliče z mesta
članov nadzornega sveta družbe.
4. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina z dnem zasedanja te skupščine
imenuje za dobo 4 let dva nova člana nadzornega sveta, to sta: Mojca Lukančič in
Orjana Križman.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji in
uveljavljajo glasovalno pravico na skupščini,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
14. 4. 2006 oziroma, če so njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki imajo pisno pooblastilo.
Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dati v hrambo na sedežu delniške
družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe, v tajništvu
družbe, vsak delovnik od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter morebitne dopolnilne predloge in nasprotne
predloge, skupaj z razumno obrazložitvijo,
pisno sporočijo upravi. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol
ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
Uprava družbe
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad
Goran Petek
Ob-6091/06
Na polagi zahteve delničarja Triglav Naložbe, d.d., ki je imetnik 28,71% vseh delnic
družbe, skladno s prvim odstavkom 284.
člena ZGD ter 32. člena Statuta, uprava
sklicuje
1. izredno skupščino družbe
Gradis IPGI, Industrijsko podjetje
gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.
Industrijska c 2,
ki bo dne 5. 4. 2006 ob 10. uri v notarski
pisarni Nade Kumar Slovenska 56, Ljubljana
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Marko Ravnik.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Odpoklic članice nadzornega sveta.
Nadzorni svet družbe na podlagi zahteve
delničarja Triglav Naložbe, d.d. Slovenska
54, Ljubljana predlaga odpoklic članice nadzornega sveta Mirjane Koporčić Veljić.
3. Imenovanje članice nadzornega sveta.
Nadzorni svet družbe na predlog delničarja Triglav Naložbe d.d. Slovenska 54,
Ljubljana predlaga za novo članico nadzornega sveta družbe Bredo Ivanc Kovačič,
Vojkova cesta 71, Ljubljana, kot predstavnico delničarjev, in sicer za mandatno dobo
od dneva imenovanja do konca mandata
ostalih članov, to je do 15. 12. 2007.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Delničarje in njihove zastopnike, oziroma pooblaščence prosimo, da prevzamejo
glasovnice pol ure pred zasedanjem.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu, ob
10.30 (ponovni sklic). Ob ponovnem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu Triglav Naložbe
d.d. Slovenska 54, Ljubljana.
Gradis IPGI d.d.
direktorica družbe
Darinka Ušeničnik

Objava sklepov skupščin
Ob-5896/06
Družba Realest d.d.,Dunajska cesta 21,
Ljubljana, objavlja sklepe skupščine, ki so
bili sprejeti dne 24. 2. 2006.
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Danico Čuk, za preštevalko glasov Tamaro
Kraševec. Skupščini prisostvuje namestnica
notarke.
2. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o vodenju nadzorna v družbi
v letu 2004.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
3. Za člane nadzornega sveta z rednim
mandatom, ki začne s trenutkom sprejema
tega sklepa se imenujejo: Gorazd Čuk, Danica Čuk in Darko Valenčič.
4. Delničar družbe Gorazd Čuk, ki ima
po stanju delniške knjige družbe na dan
skupščine več kot 95% vseh delnic družbe
Realest d.d. na podlagi tega sklepa pridobi
preostale delnice družbe.
Prenos delnic na Gorazda Čuka se izvrši
z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.
Izstopajočim delničarjem pripada odpravnina v višini 2.591 SIT za delnico, ki je določena na podlagi cenitvenega poročila, na
podlagi premoženjskega in profitnega stanja
družbe v času, ko je skupščina sprejela ta
sklep. Odškodnina zapade v plačilo v roku
8 dni od vpisa tega sklepa v sodni register.
V primeru zamude s plačilom se plačajo
zakonske zamudne obresti.
Na skupščini je bilo zastopanih 97,287%
vseh glasov.
Vsi sklepi skupščine so bili sprejeti s
100% glasov.
Realest d.d.
Tamara Kraševec, direktorica
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Zavarovanja
SV 109/06
Ob-6094/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. 109/06 z dne 23. 2. 2006, je
bilo enosobno stanovanje št. 136 v izmeri
38,24 m2, v XIII. nadstropju stavbe na naslovu Bilečanska ulica 2, Ljubljana, ident.
št. stavbe 894, na parc. št. 750 (vložek št.
1275), k.o. Štepanja vas, ki je v lasti Nade
Radić, EMŠO 1404969188918, prebivališče
Plešivica pri Žalni 15, do ½ in Čeda Radića,
EMŠO 1006965183592, prebivališče Plešivica pri Žalni 15, do ½, pridobljeno na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja številka
I/064-91 z dne 14. 11. 1991, darilne pogodbe z dne 5. 10. 1993, prodajne pogodbe
z dne 4. 11. 1993 in prodajne pogodbe z
dne 1. 2. 2006, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft,
9020 Celovec, Neuer Platz 14, Republika
Avstrija (enolična identifikacijska številka
1870718), za zavarovanje denarne terjatve
v višini 65.000 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri šestmesečni Euribor s pribitkom
v višini 3% letno za čas od črpanja kredita do plačila, s plačilom v 240. zaporednih
mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo
vsakega petnajstega dne v mesecu tako,
da prva zapade v plačilo dne 15. 4. 2006,
zadnja pa dne 15. 3. 2026, s predčasno
zapadlostjo v primeru, če je kreditojemalec
v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet.
SV 153/06
Ob-6095/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2,
opr. št. SV 153/06 z dne 24. 2. 2006, so
bile nepremičnine z identifikacijskimi št.
2636-3868-4, stanovanje, 2636-3873-228,
parkirni prostor, 2636-3873-231, parkirni
prostor, 2636-3873-10, shramba, vse posamezni deli stavbe »Savski kamen 1« na
naslovu Ljubljana, Savska cesta 13, k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, last zastaviteljev Iztoka in Darje
Palčič, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 87/06- SK1 in
z.k. dovolila z dne 23. 2. 2006, sklenjene s
prodajalcem Energoplan d.d., zastavljeno v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 78.208,70 CHF,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 165/06
Ob-6096/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, ki ga kot začasni namestnik nadomešča notar Jože Rožman iz Domžal,
opr. št. SV 165/06 z dne 24. 2. 2006, je bilo
dvoinpolsobno stanovanje v skupni izmeri
71,10 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Kamnik, Livarska 5, stoječi na parcelni številki
746/14 k.o. Kamnik, katero je na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1. 2006 v
solasti Ismeta in Raze Bejtić za vsakega do
ene idealne polovice (1/2), zastavljeno v ko-

rist banke Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
MŠ 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 50.700
EUR, s pripadki.
SV 275/06
Ob-6097/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 275/06
z dne 23. 2. 2006, je bila nepremičnina
– z identifikacijsko številko dela stavbe
0657/01448/006 – stanovanje številka 6 v
I. nadstropju, s kletno shrambo številka 6,
v skupni izmeri 50,82 m2, od tega stanovanje v izmeri 45,18 m2 in kletna shramba v
izmeri 5,64 m2, kar vse se nahaja v stavbi
na naslovu Partizanska cesta 24, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1216/1 katastrska občina Maribor-Grad; last dolžnice
– zastaviteljice Sanele Musić, rojene 23. 1.
1974, stanujoče Ulica Staneta Severja 16,
2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu notarke
Brede Horvat, opravilna številka SV 172/06
z dne 6. 2. 2006, sklenjene med njo kot kupcem ter med Borutom Križe kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d.,
s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Sanele Musić v višini 8,000.000 SIT
s pripadki ter z zapadlostjo 240 mesecev,
šteto od prvega dne v prihodnjem mesecu
po porabi kredita, oziroma na dan odpoklica
upnice.
SV 77/06
Ob-6098/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 77/06 z dne
24. 2. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 2 v mansardi poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Jurovski Dol
70A, 2223 Jurovski Dol, površine 62,59 m2,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču stanovanjske
stavbe kot celote, stoječe na parc. št. 20/5
k.o. Jurovski Dol, pri Okrajnem sodišču v
Lenartu, pridobljeno na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 4. 2004, zastavljena
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. s sedežem Ljubljana, Šmartinska 140,
MŠ 5446546.
SV 149/06
Ob-6099/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 149/06 z dne 22. 2. 2006, je bilo
štirisobno stanovanje v Celju, Levstikova 5,
v skupni površini 83,28 m2, ki stoji na parc.
št. 2116 k.o. Celje, last Grosar Gregorja, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 1. 2006, med kupcem Grosar Gregorjem in prodajalcema Pestotnik Miroslavo
in Pestotnik Milanom, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova
2, matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 29.300 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo 20. 2. 2016.
SV 293/06
Ob-6100/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 293/06 z dne 27. 2.
2006, je bilo trisobno stanovanje št. 15, v
skupni izmeri 65,10 m2, ki obsega predsobo
7,93 m2, dve sobi v skupni izmeri 36,82 m2,
kuhinjo 10,46 m2, kopalnico 3,5 m2, WC
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1,22 m2, ložo 3,53 m2 in klet 1,62 m2, v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Valjavčeva ul. 4, Kranj – stanovanjski stolpič S 3 tipa G 62 ob Valjavčevi ulici v
Kranju, vpisan v vložku št. 1946, k.o. Kranj,
ki je zgrajen na parc. št. 926/3 – sst. stavb.
v izmeri 311 m2, vl. št. 1945, k.o. Kranj, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 2. 2006,
sklenjene med Kosovko Brajić, Golniška cesta 11, Kranj, kot prodajalko in Robertom
Pokorn, Podreča 85, Mavčiče ter Magdo
Zore, Gasilska 15, Kranj, kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 9,000.000 SIT, z obrestmi v višini
šestmesečni Euribor + 1,9% letno, ki tečejo
od dneva porabe kredita ter z zapadlostjo
zadnje anuitete 29. 2. 2016.
SV 294/06
Ob-6101/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 294/06 z dne 27. 2.
2006, je bilo stanovanje št. 16 v mansardi
v skupni izmeri 82,30 m2, ki obsega kuhinjo
z jedilnico v izmeri 14,70 m2, sobo v izmeri 21,54 m2, sobo v izmeri 17,10 m2, sobo
v izmeri 16 m2, kopalnico z WC v izmeri
4,47 m2, predsobo v izmeri 5,89 m2 in klet v
izmeri 2,60 m2, v večstanovanjskem bloku
na naslovu Trg Prešernove brigade 2, Kranj,
ki stoji na parc. št. 348/4, k.o. Primskovo, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 1. 2006
in aneksa z dne 6. 2. 2006, sklenjene med
Nevenko Golmajer (prej Ilić), Hotemaže 95,
Preddvor in Borislavom Ilić, Trg Prešernove
brigade 2, Kranj, kot prodajalcema in Darjo
Ločnikar, Mlaška cesta 95, Kranj in Miranom
Ločnikar, Mlaška cesta 95, Kranj, kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,000.000 SIT, z obrestmi v
višini šestmesečni Euribor + 2,65% letno, ter
z zapadlostjo zadnje anuitete 29. 2. 2036.
SV 296/06
Ob-6102/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 296/06 z dne 27. 2.
2006, je dvosobno stanovanje s kabinetom
številka 4, v tretjem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Kidričeva cesta
6A, Kranj, v skupni izmeri 64,88 m2, ki stoji
na parc. št. 881/5 k.o. Kranj, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, last zastaviteljice Dragice Ninić,
Kidričeva cesta 6A, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-010/91-04/2319,
sklenjene dne 15. 10. 1993, z Občino Kranj,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
matična številka 1430564, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 62.500 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 6 – mesečnega Euriborja
in pribitka v višini 3,15% ter z zapadlostjo
zadnjega obroka dne 1. 3. 2021.
SV 247/2006
Ob-6103/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 247/2006 z dne
21. 2. 2006, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 8, s kabinetom v
II. nadstropju v skupni izmeri 86,49 m2, ki
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sestoji iz kuhinje, treh sob, kabineta, kopalnice, WC, predsobe, lože, garaže številka 8
in pomožnih prostorov, kar vse se nahaja v
stavbi na naslovu Ulica Vita Kraigherja 024,
2000 Maribor, zgrajeni na parcelah številka
1764/1, 1765 in 1764/2, katastrska občina
Maribor-Grad, ki je last dolžnika in zastavitelja Škof Aleša, rojenega 9. 9. 1977, stanujočega Spodnji Duplek, Zaloke 019, do
3/4 in Tee Žoher, rojene 25. 4. 1979, stanujoče Maribor, Valvasorjeva ulica 014, do
1/4, na podlagi notarskega zapisa prodajne
pogodbe opr. št. SV 159/06, sklenjene dne
2. 2. 2006, s prodajalko Jožico Živadinović, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT s pripadki.
SV 226/2006
Ob-6104/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 226/2006 z dne 24. 2.
2006, je poslovni prostor št. 2.1.03 (trgovina
s športno opremo) v izmeri 143,59 m², v II.
nadstropju TPC City Maribor, Vita Kraigherja
5 – parc. št. 1771, pripisana pri vl. št. 1301
k.o. Maribor Grad, last Šahmanović Rasima,
stan. Maribor, Pod vrhom 11, na temelju
prodajne pog. z dne 14. 2. 2006, zastavljen
v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 128.000 EUR s pp.,
v EUR oziroma SIT protivrednosti EUR po
podjetniškem prodajnem tečaju upnice na
dan plačila.
SV 239/2006
Ob-6105/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Ljubljane, opr. št. SV-239/2006 z dne
20. 2. 2006, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje številka 32, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka na Dunajski
113 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 115/2,
vpisan v vl.št. 2551 k.o. Bežigrad, s solastnimi prostori, ki spadajo k stanovanju
na vseh skupnih delih, objektih in napravah hiše, stoječe na Dunajski cesti 113 v
Ljubljani, ki je v lasti zastaviteljice Ademaj
Sonje, na podlagi pogodbe z dne 24. 11.
1993, zastavljena v korist upnice Ivanuša
Jolande, stanujoče Čadram 5, Slovenska
Bistrica, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15.600 EUR s pripadki, napram
dolžnici Ademaj Sonji, stanujoči Dunajska
cesta 113, Ljubljana.
SV 256/2006
Ob-6106/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-256/2006 z dne 24. 2.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje št.
9, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na
Kumrovški 21 v Ljubljani, ki meri 66,40 m2, h
kateremu spada klet ter skupni prostori, deli,
objekti in naprave v solastniškem deležu, ki
spadajo k navedenem stanovanju, ki je v
lasti zastaviteljev Sarajlija Adnama in Rakočević Nevenke, oba stanujoča Kumrovška ulica 21, Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 21. 11. 1994, zastavljena v
korist upnika Serini Karla, stanujočega Pot
na Ferjanko 12, Log pri Brezovici, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000
EUR s pripadki, napram dolžniku Sarajlija
Adnamu, stanujočemu Kumrovška ulica 21,
Ljubljana.
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SV 266/2006
Ob-6407/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 266/2006 z dne 23. 2.
2006, je bilo stanovanje številka 1 v skupni
izmeri 50,26 m2, v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Zrkovci 075, Zrkovci, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Zrkovci 075, Zrkovci, ki stoji na parceli številka 913, vložek številka 453, katastrska
občina Zrkovci, katerega lastnik je Aleksander Halič, EMŠO 0807971500264, stanujoč
Zrkovci, Zrkovci 075, do celote, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 6,500.000 SIT s pripadki.
SV 276/2006
Ob-6408/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 276/2006 z dne
24. 2. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4 v pritličju v izmeri 66,28 m2, v
stanovanjski hiši v Mariboru, Goriška 004,
na parceli številka 176, pripisani pri vložku
številka 1305, k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnik je zastavitelj Milan Škerjanec,
EMŠO 0904954500841, stanujoč Maribor,
Streliška cesta 019, 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 8,500.000
SIT s pripadki.
SV 301/2006
Ob-6417/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 301/2006 z dne
28. 2. 2006, je bila nepremičnina, poslovni prostor v II. nadstropju na naslovu Ljubljanska c. 80, v poslovno stanovanjskem
objektu SPB-1/I, faza Center Domžale, v
izmeri 75 m2, ki je v lasti dolžnika Euro Stan
nepremičnine d.o.o., Šolska ulica 2, Slovenj Gradec, matična številka 1933906, na
podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 2001/00140
z dne 10. 5. 2005, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini največ 200.000 EUR oziroma v tolarski
protivrednosti po podjetniškem prodajnem
tečaju upnice na dan plačila.
SV 302/2006
Ob-6418/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 302/2006 z dne
28. 2. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3 v pritličju v izmeri 41,88 m2
(kuhinja 11,04 m2, soba 19,32 m2, soba
11,52 m2), s kletnimi prostori, ki pripadajo stanovanju in funkcionalnim zemljiščem,
pripadajočim stanovanju ter solastniškim
deležem na skupnih prostorih objekta v
stanovanjski hiši na naslovu Kolarjeva 6 v
Mariboru, ki stoji na parceli številka 518/3,
katastrska občina Tabor, ki je last dolžnika
in zastavitelja Kooperant d.o.o., Kolarjeva
ulica 6, Maribor, matična številka 1972677,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 4. 2005, s prodajalko
Ivanko Srdinšek in zemljiškoknjižnega dovolila opr. št. SV 287/2006 z dne 24. 2. 2006,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne

banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.886 EUR s
pripadki oziroma v tolarski protivrednosti po
podjetniškem prodajnem tečaju upnice na
dan plačila.
SV 38/06
Ob-6419/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 38/06 z dne 24. 1.
2006, je nepremičnina, stanovanje št. 38 v
izmeri 40,79 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Zagrebška ulica 74, stoječe na parc. št. 1106, k.o.
Tezno, ki je do celote last Boška Stojiljkoviča, stan. Romihova ulica 15, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 10. 2001, zastavljena v korist upnika
Marka Pistotnika, Ljubljana, Soussenska 15,
EMŠO 0905967500022, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Boška Stojiljkovića, stan. Romihova ulica 15, Maribor
in Dragana Stojiljkovića, stan. Zagrebška
cesta 74, Maribor, v višini 8.400 EUR po
prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke, d.d., Ljubljana, na dan plačila oziroma
izterjave, s pripadki.
SV 134/06
Ob-6420/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 134/06 z dne 1. 3.
2006, je nepremičnina, stanovanje št. 13
v izmeri 54,02 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku Podvelka, Podvelka 36, k.o.
Podvelka, ki je last zastaviteljev Draga in
Darje Lipuš, oba stan. Podvelka 36, Podvelka, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 28/04 z dne 13. 7. 2004,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Draga in Darje Lipuš, oba stan. Podvelka 36, Podvelka,
v višini 35.000 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 142/06
Ob-6421/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 142/06, je bila
nepremičnina, trisobno stanovanje št. 6 v
izmeri 77,29 m2, v pritličju večstanovajske
hiše – bloka na naslovu Finžgarjeva ulica 8,
4248 Lesce, ki stoji na parc. št. 484/12, ki je
pripisana vl. št. 1662 k.o. Hraše, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim solastnim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, 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 38.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pp.
SV 128/06
Ob-6422/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana
iz Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 128/06
z dne 28. 2. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanjska raba št. identifikatorja 2. E,
v 1. etaži, v skupni izmeri 61,80 m2, Cesta
Valentina Orožna 11, Šentjur, z identifikacijsko št. stavbe 1354, stoječe na parceli
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št. 578/5 k.o. Šentjur pri Celju in stanovanju pripadajoči sorazmerni del objektov, naprav in funkcionalnega zemljišča,
v lasti zastaviteljice Zorič Tadeje, Cesta
Miloša Zidanška 10a, Šentjur, na podlagi
pogodbe št. KP3/2006,-CMC z dne 23. 2.
2006, sklenjene s prodajalcem CM Celje d.d., Lava 42, Celje in vknjižbenega
dovolila prodajalca št. PROS-504/06-BŠ
z dne 27. 2. 2006, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT, s pripadki.

osebe in račun št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-55401106 za fizične osebe in zasebnike.
Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
2. Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
1000 Ljubljana,
3. Iskra industrija sestavnih delov, d.d.,
Savska loka 4, 4000 Kranj,
4. Probanka, d.d., Svetozarevska ulica
12, 2000 Maribor,
5. Iztok Novak, Iskraemeco, d.d., Savska
loka 4, 4000 Kranj – predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 20. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 2006

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 2/2006
Os-5454/06
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 2/2006 z dne 13. 2. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Cvetje Čatež Proizvodnja in trgovina
d.d., Topliška cesta 34, Čatež ob Savi,
matična številka 5094836, šifra dejavnosti
51.220.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Tomaž Kos s.p., Celje, Ulica XIV.
divizije 14/III.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– W. H. Wesseling Export B. V. Postbus
136, 1430 AC Aalsmeer, Nizozemska,
– Nova Ljubljanska banka d.d., Podružnica Posavje Krško, Trg Matije Gubca 1,
– Vrtnarija Čatež, Proizvodnja okrasnih
rastlin d.o.o., Topliška 34,
– Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana,
OE Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško,
– Mihaela Urek, Kopitarjeva 3, Brežice,
predstavnica sveta delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 13. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 2. 2006
St 3/2006
Os-5455/06
V postopku prisilne poravnave dolžnika MS turistično, kmetijsko in trgovsko
podjetje Ključarovci d.o.o., Ključarovci
19, 9242 Križevci pri Ljutomeru, se upniški odbor spremeni tako, da se namesto
upnika Gala d.o.o. Ljutomer, določi v upniški
odbor Astra Nova d.o.o., Kosovelova ulica
10, Maribor.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 2. 2006
St 281/2005
Os-5456/06
To sodišče je s sklepom St 281/2005
dne 20. 2. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Max Miler transport - trgovina, d.o.o., Ljubljana, Letališka 14, ma-

tična številka 5718678, vložna številka:
12169700, davčna številka: 59522144.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 5. 2006 ob 10.15 v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za gospodarsko
sodstvo, Miklošičeva c. 7, v razpravni dvorani št. 1 v 1. nadstropju.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
St 46/2005
Os-5457/06
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/97) objavlja
naslednji oklic:
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Bori KMO – kmetijska mehanizacija
in oprema d.o.o., Kraška ulica 7, Sežana
se določi na dan 22. 3. 2006 ob 9. uri, v sobi
št. 153/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/II, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju
se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do začetka glasovanja na naroku.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 2. 2006
St 11/2006
Os-5458/06
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 11/2006 dne 20. 2. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije,
d.d., Savska loka 4, Kranj, matična št.:
5045193, šifra dejavnosti: 3320.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Veljko Jan, Partizanska 43, Škofja Loka.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-42170-7110006-55401106 za pravne
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St 37/2005
Os-5459/06
To sodišče je na seji senata dne 17. 2.
2006 pod opr. št. St 37/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Prodajni center Urbanč Franc, s.p., Zwittrova 1, Novo mesto, matična številka
5579974, šifra dejavnosti 50.102, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Prodajni center Urbanč Franc, s.p., Zwittrova 1, Novo mesto, izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 2. 2006
St 64/03
Os-5460/06
To sodišče je s sklepom St 64/03 dne
17. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Lesplan d.o.o. – v stečaju, Pod
hribom 55, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2006
St 76/2005
Os-5461/06
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Šange, družba za gradbeništvo,
trgovino in storitve d.o.o., Trniče 83, Marjeta na Dravskem polju, je bil s sklepom
opr. št. St 76/2005 z dne 16. 1. 2006 sprejet
in potrjen. Terjatve upnikov so razvrščene v
pet razredov, in sicer:
Razred A – razred terjatev izločitvenih
upnikov, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni prisilni poravnavi
ne spremeni.
Razred B – razred terjatev vključuje terjatve po drugem odstavku 160. člena ZPPSL, katerih položaj se s pravnomočnostjo
sklepa o prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred C – razred terjatev države iz naslova zamudnih obresti, ki so se natekle od
neplačanih davkov in prispevkov do dneva
začetka postopka prisilne poravnave, za katere predlagamo odpust celotne obveznosti
skladno s 16. členom Zakona o finančnem
poslovanju podjetij.
Razred D – razred upnika, ki bodo svoje
terjatve, ki so nastale v postopku prisilne poravnave, konvertirali v lastniški kapital.
Razred E – razred terjatev upnikov vključuje vse ostale terjatve, ki niso uvrščene v
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A–D 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 15. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 2. 2006
St 22/99
Os-5462/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Šolski servis, Zavod za izvajanje spremljajočih dejavnosti Žalec p.o. Ivanke Uranjek 2, Žalec
razpisuje narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo
dne 12. aprila 2006 ob 10. uri v sobi št.
106/I Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stačejne mase
obsega v skladu z določili 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 3,118.015,93 SIT,
2. odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 18,01%;
kar vse je natančno, v skladu z določili
163. člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve (I. št. 134-135), ki je sestavni
del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje, med
uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2006
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112, Celje – v stečaju (matična številka:
5834554, ID št. za DDV: Sl81198710), iz
pristojnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2006
St 92/2004
Os-5465/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 92/2004 sklep z dne 20. 2. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Splošna gradbena dejavnost Daut Sahitaj s.p., Mariborska 86, Celje – v stečaju
(matična številka: 1315021, ID št. za DDV:
Sl39177408), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Splošna gradbena dejavnost Daut Sahitaj s.p., Mariborska 86, Celje – v stečaju (matična številka:
1315021, ID št. za DDV: Sl39177408), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2006
St 72/2003
Os-5488/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom STT Strojegradnja d.d. – v stečaju, Vodenska 49,
Trbovlje za dne 10. 4. 2006 ob 12. uri, v
razpravni dvorani št. 5, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2006

St 23/2005
Os-5463/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/2005 sklep z dne 20. 2. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Lamida, proizvodnja in storitve d.o.o.,
Teharska cesta 4, Celje – v stečaju (matična številka: 1816527, ID št. za DDV:
Sl36167932), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Lamida, proizvodnja in storitve d.o.o., Teharska cesta 4, Celje – v stečaju (matična številka: 1816527,
ID št. za DDV: Sl36167932), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2006

St 222/2005
Os-5489/06
To sodišče je s sklepom St 222/2005
dne 15. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Igor Šaflin s.p., Vzdrževalni
servis čiščenja, Dolenjska c. 55, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
razpisan za dne 8. 5. 2006 ob 13. uri v
razpravni dvorani št. 2 se zaradi zaključka
stečajnega postopka zaključi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006

St 40/2004
Os-5464/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 40/2004 sklep z dne 20. 2. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
STP-Božič, Servisno in trgovsko podjetje
d.o.o., Mariborska 112, Celje – v stečaju
(matična številka: 5834554, ID št. za DDV:
Sl81198710), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: STP-Božič, Servisno in trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska

St 233/2000
Os-5490/06
To sodišče je s sklepom St 233/2000 dne
20. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Lesnina Zunanja trgovina d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
St 3/2006
Os-5491/06
To sodišče je dne 21. 2. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 3/2006, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Tendex, Oprema
objektov, d.o.o., Nova Gorica, Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gori-

ca, z matično številko 5456711, davčna št.
54550955 ter šifro dejavnosti 45.450.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do
vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na original prijave, nad navedenim zneskom, pa
so upniki dolžni sodno takso poravnati na
TRR št. 01100-1000-339014, sklic na št.
11 42218-7110006-0306. Prijava terjatev in
vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. 5. 2006 ob 9. uri v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 2. 2006
St 6/96
Os-5492/06
Stečajni postopek nad dolžnikom Rudnik Mežica TOM, tovarna opreme Mežica d.o.o. – v stečaju, Glančnik 3, Mežica,
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 2. 2005
St 11/96
Os-5790/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Avtopromet Gorica,
Tovorni promet, d.d., Nova Gorica, v stečaju, sedaj stečajna masa stečajnega dolžnika, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Izbrišejo se vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 2. 2006
St 285/2005
Os-5791/06
To sodišče je s sklepom St 285/2005 dne
22. 2. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Penčur Janez s.p., vzdrževalna
dela na stanovanjskih in drugih objektih, druga dopolnilna in zaključna dela,
notranja zaključna dela kot so stropi...,
Goričane 80, Medvode.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
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od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 5. 2006 ob 10.30 v razpravni dvorani
št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2006
St 3/2002
Os-5792/06
Likvidacijski postopek nad družbo Briljant Storitveno in trgovsko podjetje
d.o.o. – v likvidaciji, Tomšičeva 3, Slovenj
Gradec, se ustavi.
V smislu drugega odstavka 180. člena
ZPPSL se nad dolžnikom Briljant Storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o. – v likvidaciji, Tomšičeva 3, Slovenj Gradec, začne stečajni postopek in se tudi takoj zaključi, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika Briljant Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. – v likvidaciji, Tomšičeva
3, Slovenj Gradec, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 2. 2006
St 89/2001
Os-5935/06
To sodišče je s sklepom St 89/2001 dne
15. 2. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom La Frutta Import-export d.o.o.,
Litijska 263, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
St 244/2005
Os-5936/06
To sodišče je s sklepom St 244/2005
dne 26. 1. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cevo plin Pavovec Dušan
s.p., Krožna c. 8, Domžale, matična številka 5356349, davčna številka 75234653 in
stečajni postopek takoj zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2006
St 102/2005
Os-5937/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Bodočnost Maribor d.o.o.,
Dalmatinska ulica 1, Maribor, ki se vodi pri
tukajšnjem sodišču pod opr. št. St 102/2005
za dne 27. 3. 2006 ob 10.30 v sobi št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 2006

Izvršbe
In 2000/108
Os-1983/06
Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24,
9000 Murska Sobota, je dne 23. 2. 2005, s
pričetkom ob 12. uri, v zadevi In 2000/108,
Okrajno sodišče v Murski Soboti, zoper dol-

žnika Ferlinc Bojana, Rupeče 2B, Pernica
in zastavnega dolžnika Geder Karla, Korovci 11, 9261 Cankova, ki ga zastopa odvetnik Merčnik Ivan, Slovenska 43, Murska
Sobota, za upnika 1. Gorič Tadej, Latkova
vas 94, 3312 Prebold, ki ga zastopa odvetnica Kovač Breda, Šlandrov trg 40, Žalec,
in 2. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva
19, 1000 Ljubljana, v kraju Korovci 11, Cankova, pri zastavnem dolžniku ob prisotnosti
Franc Pušenjak – izvršitelj in Karel Geder
– zastavni dolžnik, opravil rubež nepremičnine, gospodarskega poslopja, stoječega
ob stanovanjski hiši na naslovu Korovci 11,
Cankova, na parc. št. 668, vpisani pri vl. št.
10, k.o. Korovci.
V naravi so na dani parceli trije objekti,
in sicer:
1. gospodarsko poslopje, ki je z nadstreškom (širina 5 m) povezano s stanovanjsko hišo. Poslopje ima obliko črke »L« in
je sestavljeno iz dveh delov – starejši del
(hlev s svinjami) je dimenzije 17 m x 7 m,
prizidek (skedenj s slamo) pa dimenzije
8 m x 18 m;
2. 5 m južno od navedenega objekta
je zidana stavba (prazen hlev) dimenzije
19 m x 6 m;
3. 6 m zahodno od omenjene zidane
stavbe pa se nahaja v zemljo betoniran silos dimenzije 20 m x 4 m (uporablja se za
shranjevanje hlevskega gnoja).
In 2001/71
Os-4698/06
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 21. 12.
2005, ob 13. uri, v izvršilnih zadevah opr. št.
In 2001/71 (In 2001/78, In 2001/108), ki se
vodijo na Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
upnikov: 1. Daniel Lebar, Štefana Kovača
80, Turnišče in Jožef Koveš, Mladinska 19,
Turnišče, ki ju zastopa odv. Dejan Rituper iz
Murske Sobote, 2. Irma Faršang, Prekmurske čete 139, Črenšovci, 3. Raiffeisenbank
ILZ G.m.b.H. Avstrija, ki jo zastopa odv. Danilo Hari iz Murske Sobote, proti dolžnikom:
1. Etelka Sekereš, Dobrovnik 15, Dobrovnik
in Slavica Zver, Štefana Kovača 62, Turnišče (po pokojnem dolžniku Alojzu Lebarju),
2. Slavica Zver, Štefana Kovača 62, Turnišče, 3. Marjan Zver, Štefana Kovača 62,
Turnišče, 4. Karel Somi, Radmožanci 115,
Dobrovnik in 5. Nada Kukovec, Tomšičeva
11, Murska Sobota, zaradi izterjave denarne
terjatve 2,987.508 SIT s pp, 13.400 DEM s
pp v tolarski protivrednosti in 80.000 ATS s
pp v tolarski protivrednosti, v navzočnosti
dolžnice opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta Lamela C, na naslovu Lendavska 19, Murska Sobota, stoječega na
parc. št. 246/1 (prej 228) v vl. št. 3957 (prej
258), k.o. Murska Sobota. Omenjen prostor
skupaj meri 75,88 m2 in je v naravi razdeljen
na pet delov, in sicer trije prostori v izmeri
18,81 m2, en prostor v izmeri 15,30 m2 in en
prostor v izmeri 4,15 m2.
In 2005/111
Os-4699/06
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 6. 1.
2006, ob 9. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka In 2005/111, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnica Novak
Slava, Zrinsko, Frankopanska 10, Čakovec,
Republika Hrvaška, ki jo zastopa odvetnik
Danilo Hari, Slomškova 11, Murska Sobota,
proti dolžnikoma Svetanič Viljemu in Ljubici, Lendavska 43, Murska Sobota, zaradi
izterjave denarne terjatve 10,551.211 SIT s
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pp, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega
prostora v pritličju poslovno-stanovanjskega
objekta, na naslovu Lendavska 39E, Murska Sobota, stoječega na parc. št. 270/4,
k.o. Murska Sobota. V omenjenem prostoru
s skupno površino 106,69 m2 je gostinski
lokal, ki je razdeljen na tri sobe za goste,
točilnico, kuhinjo, sanitarije in dva pomožna
prostora.
In 2005/00328
Os-3675/06
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 7. 1.
2005, opr. št. In 2005/328, je bil dne 2. 2.
2006 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja RM, d.o.o., Polena 11, Mežica, rubež stanovanja št. 14, v III. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Knapovška ulica 18, Mežica, last dolžnika Miloša
Podbrežnika, Knapovška ulica 18, Mežica,
do celote.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 2. 2006
In 120/2004
Os-16237/05
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z
dne 16. 8. 2004, pod opr. št. In 120/2004,
ki je postal pravnomočen dne 2. 9. 2004, v
korist upnika Likar in sin d.o.o., prej Likar in
sin d.n.o. Velenje, Kardeljev trg 6, Velenje,
zoper dolžnico Silvo Kovač, Koželjskega 5,
Velenje, zaradi izterjave 507.714,50 SIT s
pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi in jo predstavlja stanovanje
št. 45, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Koželjskega 5 v Velenju, v izmeri
77,80 m2, ki je po podatkih v spisu last dolžnice Silve Kovač, stanujoče Koželjskega 5,
Velenje, do polovice.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 6. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1244/2002
Os-29957/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mali
Janeza, Sr. Jarše, Kamniška c. 1, Domžale,
ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar &
Vrviščar, o.p. Kamnik, vknjižbo lastninske
pravice za enosobno stanovanje v 2. nadstropju z balkonom v stanovanjski stavbi
Fužine 2, Kamnik, v podv. št. 2693/21, k.o.
Kamnik, izdalo sklep Dn št. 1244/2002 z
dne 26. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– za prodajno pogodbo o prodaji stanovanja, sklenjeno med Utok Tovarno usnja
p.o. Kamnik, Usnjarska 8, Kamnik, kot prodajalcem in Spruk Štefko, Fužine 2, Kamnik,
kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski
hiši Fužine 2, Kamnik, stanovanje obsega
sobo v izmeri 12,09 m2, kuhinjo v izmeri
11,49 m2, kopalnico z WC v izmeri 3,62 m2,
predsobo v izmeri 4,28 m2, teraso v izmeri
3,05 m2 in klet v izmeri 1,13 m2 ter
– za pogodbo o priznanju lastninske pravice z dne 12. 10. 1992, sklenjeno med
Spruk Štefko, Fužine 2, Kamnik, kot prvo
pogodbeno stranko in Mali Janezem in Sonjo, oba Srednje Jarše 39, Domžale, kot
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drugo pogodbeno stranko, za stanovanje
št. 21, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka
Fužine 2, Kamnik, stanovanje obsega sobo
v izmeri 12,09 m2, kuhinjo v izmeri 11,49 m2,
kopalnico z WC v izmeri 3,62 m2, predsobo
v izmeri 4,28 m2, teraso v izmeri 3,05 m2 in
klet v izmeri 1,13 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Mali
Janeza in Mali Sonje, oba Srednje Jarše,
Kamniška c. 1, Domžale.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja in tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 10. 2005
Dn 281/2005
Os-1908/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Strehar
Marije in Cvetka, Zikova 12, Kamnik, ki ju
zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar,
Steletova 8 A, Kamnik, za vknjžbo lastninske pravice za dvosobno stanovanje z balkonom v prvem nadstropju z oznako 7 in klet
z oznako 7, v stanovanjski stavbi Zikova 12,
Kamnik, podvl. št. 2806/7, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 281/2005 z dne 12. 9. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 10.
1985 in aneksa z dne 20. 11. 1985, med
Tovarno usnja Kamnik, TOZD Usnjena konfekcija, Usnjarska c. 8, Kamnik, kot prodajalcem in Strehar Marijo in Strehar Cvetom,
oba Zikova 12, Kamnik, kot kupcema, za
dvosobno stanovanje št. 7, v I. nadstropju
stanovanjskega bloka Zikova 12 v Kamniku,
za kupnino v znesku 3,534.152 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Strehar Marije in Cvetka, Zikova 12, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 1. 2006
Dn 1546/2005
Os-2158/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Burnika, Steletova cesta 19, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 12,
v 1. in 5. etaži večstanovanjskega objekta v
Kamniku, Steletova cesta 019 (nepremičnina E.12), stoječega na parc. št. 772/5, k.o.
Kamnik, ki meri 31,50 m2, vpisano v podvl.
št. 2886/12, k.o. Kamnik, na ime predlagatelja, izdalo sklep Dn št. 1546/2005 z dne 28.
11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine – kupoprodajne pogodbe z dne 23. 8.
1976, sklenjene med SGP Projekt, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem in Šuštar Jožico, Kovinarska 7 i, Kamnik, kot kupcem, za
enosobno stanovanje št. 30 (objekt 48 stan.
blok na Perovem), v skupni izmeri 30,45 m
za kupnino v znesku 47.300 DIN, s katero se
stornira kupoprodajna pogodba z dne 2. 4.
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1969, za isto stanovanje, ki je bila sklenjena
med Šuštar Jožico in Lomovšek Marijo in je
spremenjena samo v tem, da se Lomovšek
Marija črta kot kupec stanovanja.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Marjana Burnika, Steletova cesta
19, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 1. 2006
Dn 1491/2005
Os-2159/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kmet
Janeza, Zgoša 39, Begunje na Gorenjskem,
za vknjžbo lastninske pravice za stanovanje št. 8, v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta v Kamniku (v nepremičnini E.8),
Ulica Matije Blejca 10, stoječe na parc. št.
1239/1, v izmeri 40,14 m2 in pripadajočim
kletnim prostorom št. 8 v izmeri 2,48 m2,
oziroma skupaj 42,62 m2, vpisanem v z.k.
podvl. št. 363/8, k.o. Podgorje, na ime predlagatelja, izdalo sklep Dn št. 1491/2005 z
dne 28. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 2. 7. 1986, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kamnik p.p., Stanovanjsko in
komunalno gospodarstvo SKG p.o. Kamnik,
Steletova 8, kot prodajalcem in Olgo Vidergar iz Kamnika, Matije Blejca 10, kot
kupcem, za enosobno stanovanje št. 8, v
I. nadstropju stanovanjskega bloka Matije
Blejca 10 v Kamniku, v izmeri 38,05 m2,
z naslednjimi prostori: predsoba 3,25 m2,
kuhinja 12,80 m2, dnevna soba 14,74 m2,
kopalnica 4,24 m2, loggia 3,02 m2, s pravico
trajne uporabe skupnih prostorov stavbe ter
shrambe za ozimnico v kleti, za kupnino v
znesku 4,350.659 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 4.
1989, sklenjene med Bavčar Olgo, roj. Vidergar, Ljubljanska 3/b, Kamnik, kot prodajalko in Gumilar Zlatkom in Gumilar Marjano, oba Hošiminhova 13, Ljubljana, kot
kupcema, za enosobno stanovanje št. 8, v
I. nadstropju stanovanjskega bloka Matije
Blejca 10 v Kamniku, v izmeri 38,05 m2,
z naslednjimi prostori: predsoba 3,25 m2,
kuhinja 12,80 m2, dnevna soba 14,74 m2,
kopalnica 4,24 m2 in loggia 3,02 m2, s pravico trajne uporabe skupnih prostorov stavbe
ter shrambe za ozimnico v kleti, za kupnino
v znesku 130,000.000 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 1.
1992, sklenjene med Gumilar Zlatkom, Hošiminhova 13, Ljubljana in Gumilar Marjano,
Matije Blejca 10, Kamnik, kot prodajalcema ter Zor Bojano, Gostičeva 35, Nožice,
Radomlje in Tkalec Darkom, Bevkova 4,
Dob pri Ljubljani, kot kupcema, za enosobno
stanovanje št. 8, v I. nadstropju stanovanjskega bloka Matije Blejca 10 v Kamniku, v
izmeri 38,05 m2. Stanovanje sestoji iz naslednjih prostorov: predsoba 3,25 m2, kuhinja
12,80 m2, dnevna soba 14,74 m2, kopalnica
4,24 m2 in loggia 3,02 m2, s pravico trajne uporabe skupnih prostorov stavbe ter
shrambe za ozimnico v kleti, za kupnino v
znesku 880.000 SIT.

Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Kmet Janeza, Zgoša 39, Begunje
na Gorenjskem.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 1. 2006
Dn 2276/2005
Os-2160/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza
Pogačarja, Zikova 1, Kamnik, ki ga zastopa
Stupo d.o.o., Maistrova ulica 16, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za dvosobno
stanovanje z dvemi kabineti, v III. nadstropju št. 20 v objektu CA 3 soseske BS-2,
na Perovem v Kamniku, na naslovu Zikova 1 v Kamniku, v izmeri 87,10 m2, v podvl. št. 2825/20, k.o. Kamnik, na ime Janez
Pogačar in Tomaž Pogačar, oba Zikova 1,
Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2276/2005 z
dne 30. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe
z dne 4. 4. 1977, sklenjene med SGP Projekt, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem in
Pogačar Marijo in Janezom, Kranjska 4 a,
Kamnik, kot kupcema, za dvosobno stanovanje z dvemi kabineti št. 20, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka CA 3 /A3K/ (objekt
C-A 3 - stanovanje št. 20), ki se nahaja v
naselju soseske BS 2 Perovo, Kamnik, v
skupni izmeri 87,10 m2, za kupnino v znesku
540.020 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Janeza Pogačarja in Tomaža
Pogačarja, oba Zikova 1, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 1. 2006
Dn 2364/2002
Os-2161/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rozman
Gorazda, Fužine 2 a, Kamnik, ki ga zastopa
Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p.
d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova
8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
za garsonjero v II. nadstropju z balkonom,
v skupni izmeri 38,20 m2 in klet v izmeri
2,41 m2, oboje z oznako 22, v stan. stavbi
Fužine 2 a, Kamnik, v podvl. št. 1447/21,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2364/2002
z dne 1. 12. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – menjalne pogodbe z dne
9. 12. 1992, sklenjene med Ljubico Ignjatić,
Ljubljana, Cesta 24. junija 74, kot prvo pogodbeno stranko in Esadom Pramenkom,
Kamnik, Fužine 2/a, kot drugo pogodbeno
stranko. Ljubica Ignjatič menja enosobno
stanovanje št. 06, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Cesta 24. junija 74, ki
meri 37,17 m2 in obsega: kuhinjo 11,64 m2,
sobo 14,38 m2, hodnik 2,57 m2, kopalnico
3,63 m2, balkon 3,04 m2 in druge prostore
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1,91 m2, za garsonjero Esada Pramenka, ki
se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše
v Kamniku, Fužine 2/a, ki meri 35,90 m2 in
obsega dnevno sobo s kuhinjsko nišo, kopalnico z WC, predsobo in balkon. Druga
pogodbena stranka Esad Pramenko ob tem
izplača razliko v vrednosti nepremičnin, to
je 18.700 DEM v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, kar je ob sklenitvi te
pogodbe znašalo 1,159.400 SIT prvotoženi
stranki Ljubici Ignjatić.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Rozman Gorazda, Fužine 2 a,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 1. 2006

Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za
dvosobno stanovanje, z balkonoma, v IV.
nadstropju, v skupni izmeri 65,60 m2 in klet
v izmeri 3,30 m2, oboje s 57, v stanovanjski
stavbi Groharjeva 14, Kamnik, v podvl. št.
1386/26, k.o. Podgorje, na ime predlagateljice, izdalo sklep Dn št. 1876/2002 z dne
25. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe 347/83 z dne 24. 6. 1983,
sklenjene med SGP »Graditelj« p.o. Kamnik, Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem
in Ebner Ivanko, Goriška 1, Celje, kot kupcem, za dvosobno stanovanje z oznako 4/IV.
nad. južno stopnišče, stan. blok B-9, Bakovnik jug Kamnik. Stanovanje obsega predprostor 4,18 m2, kopalnico, WC 4,30 m2, bivalno
kuhinjo 16,66 m2, dnevno sobo 15,87 m2,
spalnico 15,25 m2, loggia 7,85 m2 (5,90),
loggia 2,16 m2 (1,62) – skupaj 62,76 m2, za
kupnino v znesku 1,802.435,80 DIN,
– darilne pogodbe z dne 14. 5. 1985,
sklenjene med Ebner Ivanko, Celje, Goriška
1, kot darovalko in Ebner Francem, Grhoarjeva 14, Kamnik, kot obdarjencem, za dvosobno stanovanje 4/IV. nad. južno stopnišče,
z neto površino: predprostor 4,18 m2, kopalnica, WC 4,30 m2, bivalna kuhinja 16,66 m2,
dnevna soba 15,87 m2, spalnica 15,25 m2,
loggia 7,85 m2 (5,90), loggia 2,16 m2 (1,62)
– skupaj 62,76 m2, ki se nahaja na parceli
št. 12512/1, 1368, 1369, k.o. Podgorje stan.
blok B-9 Bakovnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Kurent-Stepančič Stanislave Tatjane, Malo
Trebeljevo 88, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 1. 2006

Dn 1238/2002
Os-2162/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Berlec
Natalije, Zikova 1, Kamnik, ki jo zastopa
Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p.
d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova
8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
za enosobno stanovanje št. 14, v I. nadstropju, z balkonom in kletjo, v Kamniku, Fužine
2, v podvl. št. 2693/14, k.o. Kamnik, na ime
predlagateljice Berlec Natalije, Zikova 1, Kamnik, izdalo sklep Dn št. 1238/2002 z dne
22. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 9. 2. 1993, sklenjene med Kemijsko
industrijo Kamnik, Fužine 9, Kamnik, kot
prodajalcem in Slapar Jožico, Fužine 2, Kamnik, kot kupcem, za enosobno stanovanje
št. 14, v stanovanjski hiši Fužine 2, Kamnik,
v prvem nadstropju ter aneksa k pogodbi o
prodaji stanovanja z dne 9. 2. 1993, z dne
7. 7. 1993 za pogodbeno vrednost stanovanja v znesku 1,071.869,50 SIT. Stanovanje
obsega kuhinjo 11,49 m2, sobo 12,09 m2,
kopalnico z WC 3,62 m2, predsobo 4,28
m2, teraso 3,05 m2, klet 1,13 m2, skupaj
35,70 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Berlec Natalije, Zikova 1, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 1. 2006
Dn 494/2002
Os-2163/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža
Rutarja, Prešernova 8, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za pritlično dvosobno stanovanje z balkonom v skupni izmeri 58,20
m2 in klet v izmeri 2,56 m2, oboje z oznako P2, v stanovanjski stavbi Tunjiška cesta
2/b, Kamnik, v podvl. št. 2674/3, k.o. Kamnik, na ime predlagatelja izdalo sklep Dn
št. 494/2002 z dne 25. 11. 2005, za vzpo-

stavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe
št. 492/71 z dne 9. 7. 1971, sklenjene med
SGP »Graditelj« Kamnik – Maistrova 7, kot
prodajalcem in Bončar Hermino, Resljeva
26, Ljubljana, kot kupcem, za dvosobno stanovanje G-2 3/PT, ob Tunjiški cesti v Kamniku, na parc. št. 410/1, 397/33 in 397/32, k.o.
Kamnik. Stanovanje obsega dnevno sobo,
kuhinjo 23,9 m2, spalnico 14 m2, kopalnico,
stranišče 3,8 m2, predsobo 4,3 m2, balkon
11,8 m2, ozimnico 2,6 m2, v skupni površini
60,4 m2, za kupnino v znesku 138.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Matjaža Rutarja, Prešernova 8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 1. 2006
Dn 1991/2000
Os-2164/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Kogovška, Klavčičeva 9, Kamnik, ki ga zastopa
Matejka Ivana Peklaj Tebra s.p., Glavarjeva
45, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice
za stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 81
m2, z ložo v izmeri 5,90 m2 in kletnim prostorom v izmeri 2,38 m2, vse z oznako 19, v
stan. stavbi Klavčičeva 9, Kamnik, v podvl.
št. 1474/19, k.o. Podgorje, na Milana Kogovška in Štefko Zbičajnik-Kogovšek, oba
Klavčičeva 9, Kamnik, izdalo sklep Dn št.
1991/2000 z dne 1. 12. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št.
540/75, z dne 21. 5. 1975, sklenjene med
SGP »Graditelj« Kamnik, Maistrova 7, kot
prodajalcem in Kogovšek Milanom in Zbičajnik-Kogovšek Štefko, oba J. Zupana 9, Kamnik, kot kupcema, za trisobno stanovanje
z oznako 6/II. nadstropje z neto površino,
vzeto po merah iz glavnega projekta: predprostor 4,4 m2, hodnik 7,4 m2, WC 2,3 m2,
kuhinja z jed. kotom 8,2 m2, dnevna soba
24,7 m2, spalnica 14 m2, spalnica 12,5 m2,
kopalnica, WC 4,4 m2, lodja 4,4 m2 in shrambo 2,2 m2, skupaj 84,5 m2, vse v stanovanjskem objektu blok B-4, Bakovnik v Kamniku
na parc. št. 461/4 in 451/1, k.o. Podgorje, in
sicer za kupnino v znesku 410.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Milana in Štefke Zbičajnik-Kogovšek, oba Klavčičeva 9, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja Milana Kogovška in Štefke
Zbičajnik-Kogovšek, oba Klavčičeva 9, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 1. 2006
Dn 1876/2002
Os-2165/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kurent-Stepančič Stanislave Tatjane, Malo Trebeljevo 88, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o.,
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Dn 981/2005
Os-3293/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Butina
Saša, Tunjiška cesta 2, Kamnik, ki ga zastopa Dalus, gradbeništvo in nepremičnine,
d.o.o., Slovenska cesta 18/a, Mengeš, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
vpisani pri z.k. podvl. št. 2883/23, k.o. Kamnik, in sicer za dvosobno stanovanje v tretjem nadstropju z balkonom in klet z oznako
23, Tunjiška 2, Kamnik, v izmeri 60,76 m2,
na ime predlagatelja, izdalo sklep Dn. št.
981/2005 z dne 16. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št.
597/72, z dne 4. 12. 1972 sklenjene med
SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, Kamnik,
kot prodajalcem in Industrijskim montažnim
podjetjem Ljubljana - obrat CKV, Titova 37,
Ljubljana, kot kupcem, za dva dvosobna
stanovanja z oznako 3/PT in 3/III. nad., v
stanovanjskem objektu G-4 v Kamniku, ob
Tunjiški cesti, z naslednjo neto površino,
vzeto po merah iz glavnega projekta, in sicer dnevna soba, kuhinja 23,9 m2, spalnica
14 m2, kopalnica, stranišče 3,8 m2, balkon
11,8 m2 in ozimnica 2,6 m2. Neto površina
znaša za posamezno stanovanje 60,4 m2 in
za oba stanovanja skupaj 120,8 m2. Kupec
je za posamezno stanovanje plačal kupnino
185.000 DIN. Kupnina za obe stanovanji, ki
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sta predmet zgoraj navedene pogodbe, je
torej 370.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Butina Saša, Tunjiška cesta 2, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 1096/2005
Os-3294/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eve
Baš, Župančičeva 5, Kamnik, ki jo zastopa
Stupo d.o.o., Maistrova ulica 16, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št.
8, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe Župančičeva 5 v Kamniku, v podvl. št. 2774/7
k.o. Kamnik, na ime predlagateljice tega
postopka, izdalo sklep Dn št. 1096/2005 z
dne 15. 11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Železniškim gospodarstvom
Ljubljana, Moše Pijadejeva 39, Ljubljana,
kot prodajalcem in Baš Evo, Župančičeva 5,
Kamnik, kot kupcem, za stanovanje št. 8, v
2. nadstropju stanovanjske hiše Župančičeva 5, Kamnik. Stanovanje obsega 74,70 m2,
in to: kuhinja 4,73 m2, soba 15,08 m2, soba
11,80 m2, soba 19,76 m2, hodnik 6,09 m2,
WC 0,99 m2, kopalnica 3,52 m2, shramba
1,33 m2, balkon oziroma terasa 5,50 m2 in
drugi prostori 5,90 m2, za kupnino v znesku
767.016,70 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Eve Baš, Župančičeva 5,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 772/2005
Os-3295/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vuga
Igorja, Zikova ulica 1, Kamnik, ki ga zastopa
Stupo d.o.o., Maistrova ulica 16, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma v III.
nadstropju, št. 13, v objektu CA 3 soseske
BS-2 na Pernovem v Kamniku, na naslovu,
Zikova 1 v Kamniku, v izmeri 87,10 m2,
v podvl. št. 2825/13, k.o. Kamnik, na predlagatelja Vuga Igorja in Nado Vuga, izdalo sklep Dn št. 772/2005 z dne 15. 11.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 8. 7.
1977, sklenjene med SGP Gradbinec Kranj,
v ustanovitvi, Nazorjeva 1, Kranj, prej SGP
Projekt Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem in Kobav Majdo in Kobav Marjanom,
oba Kolodvorska 1, Kamnik, kot kupcema,
za dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma, št. 13, v III. nadstropju v objektu CA 3
soseske BS-2 na Pernovem v Kamniku, v
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skupni izmeri 87,10 m2, za kupnino v znesku
540.020 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Igorja Vuga in Nade Vuga, oba Zikova 1,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Igorja Vuga in Nade Vuga, oba Zikova 1,
Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 2461/2004
Os-3296/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gorenc
Irene, Zikova 3, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. dn.o.,
Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za
garsonjero z balkonom, v tretjem nadstropju, z oznako 17, v skupni izmeri 27,71 m2
in klet z oznako 17 v izmeri 2,34 m2, v stanovanjski stavbi Zikova 3, Kamnik, v podvl. št.
2802/17, k.o. Kamnik, na ime predlagateljice, izdalo sklep Dn št. 2461/2004 z dne 22.
11. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 10. 9. 1987,
sklenjene med Kokalj Janezom, Kamnik,
Klavčičeva 4, kot prodajalcem ter Koželj Milanom, Ljubljana, Kogojeva 6, kot kupcem,
za garsonjero št. 17, v tretjem nadstropju
stanovanjske zgradbe v soseski BS-2 blok
CD 2, v Kamniku, Zikova 3, h kateremu
pripada kletni prostor in pravica uporabe
vseh skupnih delov in naprav v stanovanjski zgradbi, ki služijo kot delu celote, v skupni izmeri 26,57 m2, za kupnino 13,000.000
DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Gorenc Irene, Zikova 3, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 2307/2005
Os-3297/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Anželja, Tunjiška 2 a, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Rženičnik,
o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za dvosobno stanovanje v pritličju,
z balkonom, z oznako 5, v izmeri 57 m2 in
klet z oznako 5, v izmeri 2,40 m2, skupaj v
izmeri 59,40 m2, z ident. št. 5.E na naslovu Tunjiška 2 a, 1241 Kamnik, v podvl. št.
2882/5, k.o. Kamnik, na ime Ivana Anželja in
Agneza Anželja, oba Tunjiška 2 a, Kamnik,
izdalo sklep Dn št. 2307/2005 z dne 30. 11.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št.681/71 z dne 4. 10. 1971,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Anželj Ivanom,
Kamnik, Maistrova 7, kot kupcem, za stanovanjski objekt G-3 ob Tunjiški cesti v Kamni-

ku, na parc. št. 410/1, 397/33 in 397/32, k.o.
Kamnik, in sicer dvosobno stanovanje 2/PT
z neto površino po merah v glavnem projektu: dnevna soba 28,4 m2, spalnica, 14 m2,
kuhinja, jed. kot 10,5 m2, kopalnica, stranišče 4,1 m2, predsoba 3,8 m2, balkon 5,9 m2
in ozimnica 2,6 m2, v skupni izmeri 59,3 m2,
za kupnino v znesku 168.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Ivana Anželja, Tunjiška 2 a,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 26751/2004
Os-16918/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Kavčiča, Maroltova 16, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Aleš Malavašič iz Ljubljane, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice za garažo št. 16, v
3. kleti, Vojkova cesta 73, Ljubljana, vpisani
v podvložek številka 1434/16, z identifikatorjem 16.E, katastrska občina Brinje I, dne 10.
2. 2005, pod opr. št. Dn 266751/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
dodatka k prodajni pogodbi št. 126/80
z dne 13. 11. 1980, sklenjene med prodajalcem DO Giposs Inženiring Ljubljana,
Dvoržakova 5, Ljubljana in kupcem Dimitrijem Janoševičem, Streliška 1, Ljubljana, za
garažni boks v garažni hiši »B« BS-3, ki je
predmet prodajne pogodbe št. 126/80 z dne
13. 11. 1980 in
kupne pogodbe z dne 21. 9. 1982, sklenjene med prodajalcem Janoševič Dimitrijem, Streliška 1, Ljubljana, sedaj Hošiminhova 11 in kupcem Petrom Kavčičem, Narodne
zaščite 16, Ljubljana, za garažni boks št.
16 cl, v K3 etaži navedene garažne hiše, v
izmeri 13,75 m2, na parc. št. 474/2, 475/3,
476/2 in 477/2, k.o. Brinje, garažna hiša »B«
skladno z gradbenim dovoljenjem št. 351200/79-5/2 od 11/1-1980.
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 Ljubljani
dne 1. 6. 2005
Dn 8811/2004
Os-22047/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža
Slivnika, Na peči 6, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 18,
v 5. nadstropju, Rojčeva ulica 18, Ljubljana,
z identifikatorjem 49.E, vpisanim v podvložek številka 1425/60 in za vpis lastninske
pravice na garaži, vpisani v podvložek št.
1176, parc. št. 971/24, oboje v katastrski
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občini Moste, dne 25. 3. 2005, pod opr.
št. Dn 8811/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 18,
trisobno v 5. nadstropju, s shrambo št. 18 v
II. kleti, Rojčeva 18, Ljubljana, k.o. Moste in
garaža, ki stoji na parc. št. 971/24, v izmeri
17 m2, vpisane pri vl. št. 1176, k.o. Moste, ki
je bila sklenjena med Kodrič Matijo in Kodrič
Nado, kot prodajalcema in Slivnik Tomažem
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 Ljubljani
dne 1. 6. 2005

raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005

Dn 37770/2004
Os-22050/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nikolovska
Križičnik Vesne, Ferberjeva 20, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na poslovnem prostoru št. 549, v pritličju, v izmeri
59,81 m2, z identifikatorjem 1730-4071-49,
Rojčeva 24, Ljubljana, vpisanim v podvložek
št. 1427/3, parc. št. 985, k.o. Moste, dne 24.
3. 2005, pod opr. št. Dn 37770/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
56/73 z dne 1. 6. 1973, sklenjene med Splošnim Gradbenim podjetjem »Pionir«, Kettjev
drevored 37, Novo mesto, kot prodajalcem
in Semenarskim kombinatom »Semenarna«, Gosposvetska cesta 5, Ljubljana, kot
kupcem, o prodaji poslovnega prostora št.
13, v severozahodnem delu pritličja VI. stopnišča stanovanjskega bloka S-3 ob Rojčevi
ulici v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
Dn 37761/2004
Os-22051/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Erika
Tuma, Ob Ljubljanici 52, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice pri nepremičnini,
poslovni prostor št. 540, v pritličju, v izmeri
33,52 m2, Ljubljana, Rojčeva 20, z identifikatorjem 87E, vpisanim v podvložek št. 1426/1
k.o. Moste, dne 23. 3. 2005, pod opr. št.
Dn 37761/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 44/72, med prodajalcem
Splošno gradbeno podjetje »Pionir«, Novo
mesto, Kettejev drevored 37 in kupcem Eriko Tuma, Pugljeva 3, Ljubljana, za poslovni
prostor št. 7a, v severnem delu III. stopnišča stanovanjskega bloka S-3 v Ljubljani,
Rojčeva 20, na zemljišču parc. št. 983/1,
k.o. Moste.

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 Ljubljani
dne 1. 6. 2005
Dn 35141/2004
Os-22052/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja TV Shop,
mednarodna trgovina d.o.o., Preglov trg 1,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 83, v VII. nadstropju v izmeri 80,15 m2, z identifikatorjem
1465/83, na naslovu Preglov trg 1, Ljubljana, vpisanim v podvložek št. 1573/83, parc.
št. 1531/1, k.o. Moste, dne 24. 3. 2005, pod
opr. št. Dn 35141/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, soinvestitorske pogodbe št. 519/85
z dne 26. 4. 1985, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD inženiring in
Grubenšek Janjo ter Borisom.
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 Ljubljani
dne 1. 6. 2005
Dn 22796/2004
Os-22054/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pezdirc
Marije, Oražnova ulica 10, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju št.
1, v pritličju, enosobno, v izmeri 27,59 m2,
s kletno shrambo št. 1, v izmeri 2,48 m2,
v Ljubljani, Oražnova ulica 10, vpisani v
podvložek št. 1225/1, parc. št. 187/20, k.o.
Gradišče, predmestje II., dne 24. 3. 2005
pod opr. št. Dn 22796/2004 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 11.
1991, št. BB/BL-87/91, med Institutom Jožef
Štefan, Jamova 39, Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof. dr. Tomaž Kalin, kot prodajalcem in Lidijo Modrijan, Oražnova 10,
Ljubljana, kot kupcem, o prodaji enosobnega stanovanja št. 1, v pritličju stanovanjske
hiše na Oražnovi 10, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 187/5, vl. št. 514, k.o. Gradišče
predmestje,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi št.
U 2-BB-87/91 z dne 7. 1. 1993, med Institutom Jožef Štefan, Jamova 39, Ljubljana, ki
ga zastopa direktor Danilo Zavartanik, kot
prodajalcem in Lidijo Modrijan, Oražnova
10, Ljubljana, 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 zgo-
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Dn 12749/2004
Os-29329/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Martine
Mavri, Cesta OF 009, Cerkno, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka
20, v 4. nadstropju, v izmeri 33,49 m2, z
identifikatorjem 1.E, in klet v izmeri 7,42 m2,
z identifikatorjem 2.E, v stanovanjski stavbi Kumanovska ulica 1, Ljubljana, vpisana
v podvložek št. 584/20, v katastrski občini
Poljansko predmestje, dne 23. 3. 2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12.
1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center, ki jo zastopa
direktor Marko Rainer, in kupcem Marico
Bogovič, o prodaji enosobnega stanovanja v
Šaranovičevi-Kumanovski št. 20/IV in
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 1.
1998, med prodajalcem Marijo Bogovič Lipič, Kumanovska I/IV in kupcem Martino
Mavri, Cesta OF 9, Cerkno, o prodaji stanovanja št. 20, v IV. nadsropju stanovanjskega bloka na parc. št. 423/2, k.o. Poljansko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2005
Dn 23171/2004
Os-29519/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Toma Čolića,
Zarnikova ulica 4, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice pri nepremičnini, soba v 2.
nadstropju, v izmeri 13 m2, z identifikatorjem
00369/030, pomožni prostor v izmeri 1 m2,
z identifikatorjem 00369/031 in klet v izmeri
2,31 m2, z identifikatorjem 00369/032, Zarnikova ulica 4, Ljubljana, vpisani v podvložek
št. 618/9, k.o. Poljansko predmestje, dne
23. 3. 2005, pod opr. št. Dn 23171/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 2.
1996, sklenjene med prodajalcem Izeto Macanović, Zarnikova 4, Ljubljana in kupcem
Jožefo Šarkezi, Na peči 24, Ljubljana, za
nakup stanovanja v hiši Zarnikova 4, ki leži v
drugem nadstropju in sestoji iz sobe v izmeri
12,13 m2, kleti oziroma drvarnice v zidanem
objektu v izmeri 0,66 m2 in drugih prostorov
v izmeri 1,33 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12.
1996, sklenjene med prodajalko Jožefo Šarkezi, Zarnikova ulica 4, Ljubljana in kupcem
Slavkom Šteblajem, Ižanska cesta 77/c, Ljubljana, za nakup stanovanja v hiši Zarnikova
4, ki leži v drugem nadstropju in sestoji iz
sobe v izmeri 12,13 m2, kleti oziroma drvar-
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nice v zidanem objektu v izmeri 0,66 m2 in
drugih prostorov v izmeri 1,33 m2.
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 Ljubljani
dne 19. 10. 2005
Dn 36629/2004
Os-29868/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marjana Kokalja, Preglov trg 10, Ljubljana, ki ga zastopa Nadjuša
Koželj, odvetnica v Ljubljani, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 27, v 2. nadstropju v izmeri 35,37 m2,
s kletjo št. 27 v izmeri 1,78 m2, Preglov
trg 10, Ljubljana, vpisani v podvložek št.
1469/21, z identifikatorjem 81.E in 82.E, v
katastrski občini Moste, dne 28. 9. 2005,
pod opr. št. Dn 36629/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5
51/84 z dne 23. 4. 1984, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa
direktor Slavko Bajt, dipl. inž. arh., kot pooblaščeni izvajalec investitorskih del in Kokalj
Marjanom ter Kokalj Jožico, oba stanujoča
Rožna dolina c. II/11 A, za stanovanje tip
34, neto površine 34,37 m2, št. 27, v II. nadstropju, varianta B, v stanovanjskem objektu
ALK-19 v soseski MS 4/5 Fužine, parc. št.
1158, 1155/1, 1161, 1162/1, 1160/4, 1159/1,
k.o. Moste in 1052/5 k.o. Slape in
– pogodbe št. II-425-4/83-M, o prenosu
pravice uporabe na zemljišču v soseski MS
– 4,5 Fužine za objekte A-24, A-15, A-19,
B-38-39-40, B-41-42, B-43-44 in B-45-46-47,
v soseski MS-4,5 Fužine (AOP-206-blokovno usmerjena stanovanjska gradnja) z dne
23. 5. 1993, sklenjene med Občino Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana, Proletarska c. 1,
po pooblastilu Zavod za izgradnjo Ljubljane,
n.sol.o., TOZD Urejanje stavnega zemljišča,
n.sub.o., Ljubljana, Kardeljeva ploščad 22,
ki ga zastopa v.d. direktor mgr. Emil Zalar in
Samoupravna stanovanjska skupnost Ljub
ljana Moste-Polje, ki jo zastopa pooblaščeni investitor Zavod za izgradnjo Ljubljane,
n.sol.o., TOZD Inženiring, n.sub.o. Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor
Slavko Bajt, dipl. inž. arh.
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 Ljubljani
dne 25. 10. 2005
Dn 9061/2004
Os-34100/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žbontar Roze, Celovška cesta 127, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlo-
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gom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 11, v 2. nadstropju, na
naslovu Kumanovska 1, Ljubljana, v izmeri
68,74 m2, z identifikatorjem 21.E in kleti v
izmeri 6,22 m2, z identifikatorjem 22.E, vpisani v podvložek št. 584/10, k.o. Poljansko
predmestje, dne 18. 4. 2005 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 11 z dne 8. 11. 1991, sklenjene med
Društvom slovenskih pisateljev, Tomšičeva
18, Ljubljana, ki ga zastopa Dane Zajc, kot
prodajalcem in Marjano Vodnik, Kumanovska 1, Ljubljana, kot kupcem, o prodaji stanovanja št. 11, v 2. nadstropju, na naslovu
Kumanovska 1, Ljubljana, parc. št. 423/2,
vpisanem v vložku št. 301, k.o. Poljansko
predmestje.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2005
Dn 4708/2003
Os-292/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Alage Munjakoviča in Nure Munjakovič, oba
Polje cesta VI/18, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 13, v
3. nadstropju in shrambo v kleti, oboje Polje cesta VI/18, Ljubljana, številka vložka
2008/1, k.o. Slape, dne 28. 11. 2005, pod
opr. št. Dn 4708/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 6.
1986, sklenjene med Dragom Gasparijem
in Marto Gaspari, oba Polje c. VI/18, kot
prodajalcema ter Ljubenkom Teodorovičem in Živko Teodorovič, oba Koleševa 13,
Ljubljana, kot kupcema, za dvoinpolsobno
stanovanje v Ljubljani, Polje c. VI/18, tretje
nadstropje, s pripadajočimi prostori v kleti
objekta, na zemljišču parcele št. 585, 586,
k.o. Slape-Polje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, 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 Ljubljani
dne 22. 12. 2005
Dn 12277/2004
Os-1923/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Belec Janeza, Partizanska cesta 9, Bled, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju
številka 21, v 5. nadstropju, v izmeri 11,90 m2,
št. 00380/003 s kletjo v izmeri 0,72 m2, št.
00380/004, Moškričeva 44, Ljubljana, vpisani
v podvložek številka 1278/1, v katastrski občini Štepanja vas, dne 8. 9. 2005, pod opr. št.
Dn 12277/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

– kupoprodajne pogodbe št. 465-209/656/TB z dne 10. 11. 1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskih skladom Skupščine
občine Ljubljana Moste-Polje, ki ga zastopa
predsednik upravnega odbora Jože Borštnar
in kupcem Jožetom Tomažinom, Ljubljana,
Kotnikova 1, za stanovanjsko enoto – samsko sobo v V. nadstropju, srednji vhod – »G«
– zapadno, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu B-IV, Moškričeva ulica, na parceli
št. 145, k.o. Štepanja vas;
– darilne pogodbe z dne 25. 12. 1985,
sklenjene med Reya Hermino, Izola, Kettejeva 16, prej Kozana 67, kot darovalko in
Podvršič Almo, roj. Reya, Ljubljana, Lepodvorska 2, kot obdarjenko, za stanovanje v
Ljubljani, Moškričeva 44-V. nadstropje št.
21, kar v naravi predstavlja samsko sobo v
izmeri 3,40 x 3,40 m, t.j. 11,60 m2 in klet v
izmeri 1 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
1991, sklenjene med Nikolajo Glavan, Ljubljana, Lepodvorska 2, kot prodajalko in Gojimirjem Bernotom, Kranj, Pot za krajem 28,
kot kupcem, za samsko sobo št. 21 v izmeri
11,6 m2, v 5. nadstropju, s shrambo v približni izmeri 1 m2 v kleti, vse v stanovanjski hiši
Moškričeva 44, Ljubljana;
– menjalne pogodbe o zamenjavi stanovanj z dne 15. 7. 1992, sklenjene med
Gojimirjem Bernotom in Ivanom Miheličem,
Marico Mihelič, Ireno Mihelič poročeno Varl
ter Frančiško Mihelič, za samsko stanovanjsko enoto v petem nadstropju – srednji
vhod – »G« zapadno v stanovanjskem bloku, Moškričeva ulica 44, parc. št. 145, k.o.
Štepanja vas.
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 Ljubljani
dne 13. 1. 2006
Dn 2537/2005
Os-2291/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 9.
1. 2006 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 1. 10. 1993,
št. 154/93, sklenjene med Unior, Kovaška
industrija d.d., Zreče, kot prodajalcem ter
Bernardo Lipovšek in Brankom Lipovškom
kot kupcema.
Pogodba se nanaša na nepremičnino
– stanovanje v izmeri 63,01 m2, Cesta na
Roglo 11a, Zreče, parc. št. 28.E, vpisano
v vl. št. 1023/27, k.o. Zreče. Pogodba se
je po izjavi predlagateljev Hinka Jerota in
Ljubice Suvajac Jerot izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Hinka Jerota,
EMŠO 1104979505055 in Ljubice Suvajac
Jerot, EMŠO 0204973500427, oba stanujoča Cesta na Roglo 11a, Zreče, za vsakega
do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 25. 1. 2006
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Dn 3462/2004
Os-1926/06
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Marašek Delay Gordane, Logatec, Pavšičeva ulica 34, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10. 1999, sklenjene
med Ovsec Janezom, Logatec, Pavšičeva
ulica 34, kot prodajalcem in Marašek Delay
Gordano, Koper, Klaričeva ulica 5, kot kupovalko, za stanovanje št. 7, v 2. etaži bloka
v Logatcu, Pavšičeva ul. 34, s pripadajočo
kletjo, na parc. št. 1554/52, k.o. Blekova
vas, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marašek Delay Gordane, Logatec,
Pavšičeva ulica 34.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 28.
10. 1999, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 12. 1. 2006

I P 2247/2005
Os-4687/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Joniki Marflak, v pravdni zadevi tožeče
stranke Kek Štefana, Ovčakova 9, Tacen,
Ljubljana – Šmartno (prej Mengeška cesta
73, Trzin), ki jo zastopa Ivan Šalinovič, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Cvetan
Alojza, Brilejeva 7, Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča), zaradi plačila 1,840.000
SIT s pp, dne 24. 1. 2006 sklenilo:
toženi stranki Cvetan Alojzu, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P 2247/2005 postavi začasna zastopnica,
odvetnica Marija Cej, Slovenska cesta 28,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2006

Dn 2749/2005
Os-2292/06
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Iljaš Helene in Branka, oba Vrhnika, Vrtnarija 6/A, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 6. 1992, sklenjene med
Novom Vukovićem roj. 11. 3. 1957, kot prodajalcem ter Iljaš Brankom, roj. 9. 9. 1962
in Iljaš Alenko (pravilno Heleno), roj. 17. 8.
1962, kot kupcema, za nepremičnino z oznako 4.E, vpisano v podvložku št. 3771/4, k.o.
Vrhnika – stanovanje v prvem nadstropju ter
drvarnica in shramba v pritličju, ki se nahajajo
v bloku z naslovom Vrhnika, Vrtnarija 6/A, na
parc. št. 2699/118, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Iljaš Helene in Branka.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10. 1999,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 1. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 4155/2004
Os-25703/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ljubinke Djedović,
Levarjeva ulica 103, Ljubljana, proti toženi stranki Ismetu Djedoviću, prej Levarjeva
ulica 103, Ljubljana, zdaj neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze,
dodelitve otrok, določitve stikov in plačila
preživnine, dne 16. 9. 2005 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki se
imenuje odvetnico Alenko Košorok Humar,
Kotnikova 15, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2005
P 3527/2005
Os-311/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Lidije Fuček Hećimović, Društvo SOS telefon, p.p. 2726, Ljublja-

na, ki jo zastopa Leon Benigar Tošič, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki mld.
Žanu Dominiku Fućku, Društvo SOS telefon,
p.p. 2726, Ljubljana in Hećimović Senadu,
neznanega prebivališča, zaradi izpodbijanja
očetovstva, dne 20. 1. 2006 sklenilo:
sklep o postavitvi odvetnice Bojane Ozimek za začasno zastopnico se razveljavi in
se odvetnico Bojano Ozimek razreši dolžnosti začasnega zastopanja tožene stranke.
Za začasno zastopnico toženi stranki Senadu Hećimoviću se imenuje odvetnico Barbaro Kovič Boh, Štefanova 12, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006
I 2000/00998
Os-1989/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič, v izvršilni zadevi upnika
Halik Tomislava, Videmska 5, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Andrej Žabjek iz Ljubljane, zoper dolžnika Hann Bogomirja, Ob Ljubljanici
36a, Ljubljana, zaradi izterjave 3,327.320 SIT
s pp, dne 28. 11. 2005 sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska 55c,
iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2005
P 3096/2005
Os-1990/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Sande Novak, Miklošičeva 1c, Domžale, začasno Domagojeva
13, Prelog, Hrvaška, ki jo zastopa odvetnica
Sandra Cico iz Ljubljane, proti toženi stranki
Ibrahimu Aličehajiću, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otroka in plačila preživnine, dne 6. 1.
2006 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki se
imenuje odvetnico Irino Machtig, Trdinova
8, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2006
Z 2005/00844
Os-2961/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik, v zadevi zavarovanja
denarne terjatve upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave
RS, Davčni urad Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, p.p. 649, Ljubljana,
zoper dolžnika Kos Petra, Celovška c. 263,
Ljubljana, dne 27. 1. 2006 sklenilo:
dolžniku Petru Kosu se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55c,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2006
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N 46/2005
Os-5151/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Kolenc Marijana, Miren 96A, ki ga zastopa odv. Jelena
Trunkl iz Nove Gorice, zoper nasprotnega
udeleženca Kolenc Tomaža, Lokve 57, zaradi razglasitve Kolenc Tomaža za mrtvega,
izven naroka dne 17. 2. 2006 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Kolenc Tomažu
postavi začasnega zastopnika odv. Petra
Gabra, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, kateri bo nasprotnega udeleženca zastopal v nepravdni zadevi N 46/2005 pred
sodiščem, vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 2. 2006
N 48/2005
Os-5152/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Šušmelj Zofije, Prvačina 43, ki jo zastopa odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper nasprotno
udeleženko Faganelj Amalijo Marijo, zaradi
razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo,
izven naroka dne 17. 2. 2006 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotni udeleženki Faganelj Amaliji Mariji
postavi začasno zastopnico, odv. Katjušo
Gorjan, XXX. divizije 23, Nova Gorica, katera bo nasprotno udeleženko zastopala v
nepravdni zadevi N 48/2005 pred sodiščem,
vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 2. 2006
In 2005/00208
Os-3276/06
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja, g.i.z. Ljubljana, Železna cesta
14, Ljubljana, proti dolžniku Breulj Zdravku iz Portoroža, Liminjan 3, zaradi izterjave
407.113 SIT s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. In 2005/00208 postavi
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
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Začasni zastopnik bo zastopal 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 mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 2. 2006
P 53/2003
Os-4686/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Stanislava Šiškoviča,
Povžane 1/b, ki ga zastopa odvetnik Dragan
Sikirica iz Sežane, zoper tožene stranke
1. Katarino Granduč, por. Čač, Rocolo pri
Trstu 297, Italija, 2. Viktorja Granduča, Žavlje pri Domiu 38, Trst, Italija, 3. Marčeljo
Granduč, Žavlje pri Domiu 38, Trst, Italija,
4. Terezijo Babič, Via Zovenzoni 4, Trst, Italija, 5. Ivanko Peraj, pok. Antona, iz Ricmanj
pri Trstu, Italija, 6. Antona Grizoniča, pok.
Antona, Gažon, 6274 Šmarje, 7. Ano Grizonič, žena Mata, Gažon 40, 6274 Šmarje,
8. Ano Grizonič, od Ivana, Gažon 18, 6274
Šmarje, 9. Ivana Grizoniča, od Ivana, Gažon
18, 6274 Šmarje, 10. Josipa Grizoniča, od
Ivana, Gažon 18, 6274 Šmarje, 11. Antona
Grizoniča, od Ivana, Gažon 18, 6274 Šmarje, 12. Franca Grizoniča, od Ivana, Gažon
18, 6274 Šmarje, 13. Marijo Grizonič, od
Ivana, Gažon 18, 6274 Šmarje, 14. Ivana
Svetina, od Ivana, Sergaši 14, 6274 Šmarje,
15. Antonijo Svetina, od Ivana, Sergaši 14,
6274 Šmarje, 16. Marijo Svetina, od Ivana,
Sergaši 14, 6274 Šmarje, 17. Justa Svetina, od Ivana, Sergaši 14, 6274 Šmarje (vsi
od prvega do sedemnajstega toženca sedaj
neznanega bivališča), 18. Ivano Babič, roj.
7. 3. 1926, Bač pri Materiji 20, 6242 Materija, 19. Benko Granduč, roj. 21. 10. 1939,
Povžane 6, 6242 Materija in 20. Miro Gerič,
roj. 5. 2. 1970, Povžane 6, 6242 Materija,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 1,000.000 SIT) na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, prvi do sedemnajsti
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika
iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki bo prvo do
sedemnajsto toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler prva do sedemnajsta tožena stranka ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 2. 2006
P 11/2006
Os-4741/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Draga Jakomina, Štanjel 133, 6222 Štanjel, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper tožene
stranke 1. Alojza Fabiča, 2. Bernarda Fabiča, 3. Ivana Fabiča, 4. Jožefa Fabiča, 5. Marijo Fabič, 6. Martina Fabiča, vsi Kobdilj 11,
6222 Štanjel, sedaj neznanega bivališča in
7. Lovrenca Lavrenčiča, Štanjel 39, 6222
Štanjel, sedaj neznanega bivališča, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s
priposestvovanjem (pcto 500.000 SIT) na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku prvi do sedmi
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirica
iz Sežane, Ulica 1. maja št. 1, ki bo prvo
do sedmo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler prva do sed-
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ma tožena stranka ali njihov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 2. 2006
N 13/2004
Os-3710/06
Okrajno sodišče na Vrhniki je v nepravdni
zadevi zaradi delitve stvari v solastnini na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku postavilo nasprotnim udeležencem Angeli Barčič, Cilki Korenč, Angeli Korenč, Mariji
Mesec, Cirilu Petkovšku, Ivanu Korenču, Andreju Korenču, Ivanki Nagode, Karolini Kovač
in neznanim dedičem pokojnega Franca Petkovška in Ignaca Petkovška, začasno zastopnico odvetnico Nives Vidmar, Notranjskega
c. 14, Logatec, da bo zastopala nasprotne
udeležence v postopku vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženci ali njihovi pooblaščenci
ne nastopijo 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
I D 121/2005
Os-5732/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Anici
Černič, roj. 14. 7. 1919, nazadnje stan. Mucherjeva ulica 14, Ljubljana.
Pokojna je napravila oporoko, s katero je
kot dedinjo vsega premoženja določila Jožefo Butara. Kot zakoniti dediči pa pridejo v
poštev zapustničini bratranci in sestrične po
očetovi strani oziroma njihovi potomci, katerih imena in naslovi sodišču niso znani.
Zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse dediče po
pokojni Anici Černič, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča in tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
III D 495/98
Os-31292/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Radović Danilu,
sinu Mirka, roj. 26. 9. 1941, umrlem 2. 6. 1998,
nazadnje stanujočem v Ljubljani, Vodnikova
cesta 286, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato pride v
poštev zakonito dedovanje. Ker so se vsi dediči prvega dednega reda dedovanju po pok.
Radović Danilu odpovedali, pridejo v poštev
za dedovanje dediči drugega dednega reda.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega 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 7. 11. 2005

II D 607/2004
Os-33671/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Kosec Leskovšek Emiliji, roj. Banfi, hčeri Štefana, roj.
27. 11. 1926, umrli 18. 7. 2004, nazadnje
stanujoči v Ljubljani, Majde Vrhovnikove ul.
18, drž. Republike Slovenije.
Na podlagi zakona dedujejo po zapustnici
njeni potomci, njeni posvojenci in njihovi potomci, njen zakonec, njeni starši, posvojitelj in
njeni sorodniki, njeni bratje in sestre ter njihovi
potomci in njeni dedi in babice ter njihovi potomci. Te osebe dedujejo po dednih redih.
Zapustnica je bila poročena z Leskovšek
Odonom. Zapustnica je z oporoko določila
oporočnega dediča – svojega moža Leskovšek Odona, ki pa je ni preživel in zato tudi
po njej nima dedne pravice. Sodišče ne ve,
kdo so zakoniti dediči po zapustnici.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse dediče po pokojni
Kosec Leskovšek Emiliji, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica in
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 23. 11. 2005

Oklici pogrešanih
N 12/2005
Os-4543/06
Okrajno sodišče v Lenartu vodi na predlog predlagatelja Andreja Dvoršaka, Sr.
Gasteraj 10A, Jurovski Dol, postopek za
razglasitev pogrešanega Zver Jožefa, roj.
16. 3. 1921, nazadnje stanujočega Srednji
Gasteraj 12, Jurovski Dol, za mrtvega. Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za
poseben primer Levanič Milena, roj. 24. 12.
1974, dipl. soc. delavka, zaposlena pri Centru za socialno delo Lenart.
Po navedbah predlagatelja je bil pogrešani med II. svetovno vojno mobiliziran v
nemško vojsko, nazadnje se je domačim
oglasil v začetku leta 1945. Pokojna sestra
pogrešanega je povedala, da ji je bilo sporočeno, da je njen brat ob koncu vojne padel
nekje pri Zagrebu.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP pogrešanega pozivamo, da se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu v roku 3 mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po izteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 6. 2. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1997/2005
Rg-266/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
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družba Refax International, trgovina in
storitve d.o.o., Šmarska cesta 5d, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/5311/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
14. 12. 2005.
Družbenik Mitja Vavpetič iz Italije, Via
del Cardi 3, Opčine pri Trstu, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2006

Fužine 33, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Žnidaršič Vili in Volk Daška, oba Ljubljana, Brodarjev trg 7, 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 7. 2. 2006

Srg 13404/2005
Rg-34820/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Nanara Marine, podjetje za proizvodnjo in prodajo plovil,
d.o.o., Cesta na Bokalce 3b, Ljubljana, v
zvezi s predlogom za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
družba Nanara Marine, podjetje za
proizvodnjo in prodajo plovil, d.o.o., Cesta na Bokalce 3b, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 4. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Repovž Dejan, Cesta na
Bokalce 3, 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 1. 12. 2005
Srg 1493/2005
Rg-1956/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe OZI d.o.o., organizacija, zastopanje, inženiringi Logatec,
Poštni vrt 17, Logatec, objavlja sklep:
družba OZI d.o.o., organizacija, zastopanje, inženiringi Logatec, Poštni vrt 17,
Logatec, reg. št. vl. 1/23170/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Pogačnik Alenka, Pogačnik Boris in Pogačnik Vesna, vsi Poštni vrt
17, Logatec, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-

va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006
Srg 14940/2005
Rg-3286/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pegra, podjetje
za ekonomske, grafične in trgovsko-gostinske storitve, d.o.o., Pance 11, Šmarje-Sap,
objavlja sklep:
družba Pegra, podjetje za ekonomske,
grafične in trgovsko-gostinske storitve,
d.o.o., Pance 11, Šmarje-Sap, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Jožefa Čož, Pance 11,
Šmarje-Sap, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006
Srg 14885/2005
Rg-3725/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Hidrogan, Ilijaš &
partnerja k.d., Namakalni sistemi, Beethovnova 9, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Hidrogan, Ilijaš & partnerja k.d.,
Namakalni sistem, Beethovnova 9, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Ilijaš Aleš, Ljubljana, Beethovnova ulica 9, Kuhelj Gregor, Gaberje
pri Stični 15a in Kastelic Ignacij, Pungert
7, Šentvid pri Stični, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2006
Srg 14716/2005
Rg-3727/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Pasaža
Žnidaršič in ostali, gostinstvo, trgovina in
storitve, d.n.o., Nove Fužine 33, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Pasaža Žnidaršič in ostali, gostinstvo, trgovina in storitve, d.n.o., Nove
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Srg 14619/2005
Rg-3729/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Teak, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Clevelandska ulica 49, objavlja sklep:
družba Teak, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Clevelandska
ulica 49, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 19. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Lazarević Radenko, Podsmreka 5M, Dobrova, 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 14297/2005
Rg-3736/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Benefit, Podjetje
za proizvodnjo in prodajo na domačem in tujem trgu Vrhnika, d.o.o., Sivkina ulica 2, Vrhnika, ki jo zastopa odvetnica Katarina Prebil
iz Ljubljane, Mestni trg 3, objavlja sklep:
družba Benefit, Podjetje za proizvodnjo in prodajo na domačem in tujem
trgu Vrhnika, d.o.o., Sivkina ulica 2, Vrhnika, reg. št. vl. 1/13501/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 8. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Vehar Danijel, Sivkina ulica
2, Vrhnika, 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 dne-
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va 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 01171/2006
Rg-4535/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Premed-Godec
Bradač & Co., družba za storitve, d.n.o., Ljubljana, Viška cesta 49 B, objavlja sklep:
Premed-Godec Bradač & Co., družba
za storitve, d.n.o., Ljubljana, Viška cesta
49 B, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Jožica Godec Bradač,
Viška cesta 49 B, Ljubljana in Alojz Anton
Terglav, Krivec 1, 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 13. 2. 2006
Srg 00401/2006
Rg-4537/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Bajde, gostinstvo
in storitve, d.o.o., Laze v Tuhinju, Laze v
Tuhinju 23 B, ki jo zastopa odvetniška družba Učakar in Rženičnik o.p. d.n.o., objavlja
sklep:
Bajde, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju 23 B, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Bajde Marina, Laze v Tuhinju 23 B, Laze v Tuhinju, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2006
Srg 00357/2006
Rg-4538/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Moss & Mrak,
marketing, obrt, storitve, svetovanje, d.n.o.,
Ljubljana, Erbežnikova 20, objavlja sklep:
Moss & Mrak, marketing, obrt, storitve, svetovanje, d.n.o., Ljubljana, Erbežnikova 20, preneha po skrajšanem postop-
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ku po sklepu skupščine z dne 1. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Mrak Jože in Mrak Tomaž, oba stanujoča Erbežnikova 20, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika Mrak Jožeta.
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 13. 2. 2006
Srg 704/2006
Rg-5146/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Čmrk – Trupi
in ostali, Prireditve, izobraževanje, storitve,
d.n.o., Podolnica 6, Horjul, v zvezi s predlogom za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra, objavlja sklep:
družba Črmk – Trupi in ostali, Prireditve, izobraževanje, storitve, d.n.o., Podolnica 6, Horjul, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30.
12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Roman Trupi in Mojca
Žvokelj, oba Tomažičeva ul. 32, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe, vsak do ene
polovice.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese na družbenika, na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
Srg 1668/2003
Rg-2226/04
Družba Grama trade, Export-ImportTransit G.m.b.H., Peter Rosegger Strasse 30/I, Graz, Predstavništvo Maribor,
Tržaška cesta 65, Maribor, reg. št. vl.
1/9751-00, katere družbenik je Grama trade, Export-Import-Transit, G.m.b.H., Peter
Rosegger Strasse 30/I, Graz 8010, Avstrija,
po sklepu družbenika družbe z dne 20. 8.
2003, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Grama Trade
Export-Import-Transit, G.m.b.H.
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. 2004
Srg 253/2004
Rg-6626/04
Družba Finlet Celan in Co., podjetje
za računovodsko-knjigovodske storitve,
posredništvo, trgovino in proizvodnjo
d.n.o., Prešernova 7, Orehova vas – Ho-

tinja vas, reg. št. vl. 1/40406-00, katere
družbenika sta Huhoja Celan Klavdija in Celan Gorazd, oba Prešernova 7, Orehova vas
– Hotinja vas, po sklepu družbenikov družbe
z dne 2. 2. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Huhoja
Celan Klavdija in Celan Gorazd.
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 25. 2. 2004
Srg 1506/2004
Rg-19658/04
Družba Drest, trgovina in storitve d.o.o.,
Linhartova ulica 6, Maribor, reg. št. vl.
1/10605-00, katere družbenik je Stocker Josef, Blumengasse 7, Grosslobming 8734, Avstrija, po sklepu družbenika družbe z dne 30.
6. 2004, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Stocker Josef.
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 9. 7. 2004
Srg 165/2005
Rg-4078/05
Družba Gea biro, podjetje za investicijski inženiring d.o.o., Mariborska cesta 5,
Slovenska Bistrica, reg. št. vl. 1/6497/00,
katere družbeniki so: Ostaševski Ljubica, Cankarjeva 18, Slovenska Bistrica, Ungar Marjan, Strma cesta 4, Rogaška Slatina in Plajh
Zmago, Župančičeva 19, Slovenska Bistrica,
po sklepu družbenikov družbe z dne 31. 12.
2004, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Ostaševski
Ljubica, Ungar Marjan in Plajh Zmago.
Zoper sklep lahko družbeniki, 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 2. 2. 2005
Srg 725/2004
Rg-4978/05
Družba Nevenka Pišek, k.d., frizerske
storitve in trgovina, Guličeva ulica 8, Maribor, reg. št. vl. 1/10689/00, katere družbenika sta Pišek Nevenka, Sestrže 40, 2322
Majšperk in Paulec Aleš, Guličeva ulica 8,
2000 Maribor, po sklepu družbenikov družbe
z dne 24. 3. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Pišek Nevenka in Paulec Aleš.
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 16. 2. 2005
Srg 588/2005
Rg-13093/05
Družba ER-WAY, podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o., Ulica
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Čebelarja Močnika 24, Miklavž na Dravskem polju, reg. št. vl. 1/7987/00, katere
družbenik je Ekart Radovan, Ulica Čebelarja
Močnika 24, 2204 Miklavž, po sklepu družbenika družbe z dne 18. 3. 2005, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Ekart Radovan.
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 4. 5. 2005

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 registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 2006

Srg 1645/2005
Rg-24566/05
Družba Jeklo servis, družba za trgovino in storitve d.o.o., Tržaška cesta
43 A, 2000 Maribor, reg. št. vl. 1/11916/00,
katere ustanovitelja sta Franz Grossschadl Stahlgrosshandel Gesellschaft, m.b.H.,
Sudbahnstrasse 10, Graz 8020, Avstrija
in F. Eberhardt Gesellschaft m.b.H., Waagner-Biro Strasse 45, Graz 8020, Avstrija,
po sklepu družbe z dne 20. 4. 2005, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzela Franz
Grossschadl Stahlgrosshandel Gesellschaft,
m.b.H. in F. Eberhardt Gesellschaft m.b.H.
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 6. 9. 2005
Srg 1756/2005
Rg-24580/05
Družba Metalna, montaža, inženiring,
oprema, družba za storitve in trgovino
d.o.o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor,
reg. št. vl. 1/11721/00, katere družbeniki so:
Prevolšek Rudolf, Šober 40, 2351 Kamnica, Halužan Branko, Dvorakova ulica 10c,
2000 Maribor in Sagadin Nevenka, Osterčeva ulica 4, 2000 Maribor, po sklepu družbe
z dne 2. 9. 2005, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Prevolšek Rudolf, Halužan Branko in Sagadin Nevenka.
Zoper sklep lahko družbeniki, 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. 9. 2005
Srg 355/2006
Rg-4542/06
Družba Impala, družba za storitve d.d.,
Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor, reg.
št. vl. 1/11436/00, katere družbenik je Horvat Jože, Ribniška ulica 002, 2000 Maribor,
po sklepu družbenika družbe z dne 1. 2.
2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Horvat
Jože.
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 13. 2. 2006

SRG-1857/2003
Rg-6093/06
Družba Hašimi & Hašimi, trgovina s
tekstilom in tehničnimi izdelki d.n.o.,
Pobreška cesta 38/a, Maribor, reg. št. vl.
1/9800-00, katere družbenika sta Hašimi
Šaban in Hašimi Vedat, oba Pobreška cesta
38/a, Maribor, po sklepu družbenikov družbe
z dne 21. 11. 2003, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Hašimi Šaban in Hašimi Vedat.
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 4. 12. 2003
Srg 148/2006
Rg-3489/06
Družba Novita Šinigoj & Likar, Trgovina in storitve d.n.o., s sedežem 5000 Nova
Gorica, Partizanska ulica 53, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici s številko
registrskega vložka 1/4264/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 3. 2. 2006.
Ustanovitelja sta Likar Vasja, Partizanska ulica 53, 5000 Nova Gorica in Šinigoj
Aljoša, Tabor 52, 5294 Dornberk, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2006
Srg 442/2005
Rg-1942/06
Družba Kreativ 2003, trgovina in storitve d.o.o., Zamušani 2, Gorišnica, katere
ustanovitelj je Bezjak Marjan, Žabjak 5a,
Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 2.
2. 2005, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Bezjak
Marjan.
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 registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 1. 2006
Srg 324/2005
Rg-3291/06
Družba Ivanuša Contactum, izobraževanje, računalniško usposabljanje, svetovanje in storitve d.n.o., Vodnikova ulica
2, Ptuj, reg. št. vl. 1/9436-00, katere ustanovitelja sta Ivanuša Mirjana in Ivanuša Robert, oba Ulica 5. Prekomorske 19, Ptuj, po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 13. 10.
2004, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ivanuša
Mirjana in Ivanuša Robert.

Stran

Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
Schindler Slovenija d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
037982/01001-2647/00-34/1995, izdano na
ime ELHIS d.o.o., izdano dne 6. 3. 1995.
gni‑215813

Potne listine preklicujejo
Batagelj Oliver, Iztokova ulica 21, Nova Gorica, potni list, št. P000685433. gnf‑215816
Benčina Špela, Kajuhovo naselje 6, Kočevje,
potni list, št. P00394208. gny‑215876
Borondič John, Tržaška cesta 36, Postojna,
potni list, št. P00893179. gnb‑215770
Brigadir Bojan, Cankarjeva ulica 6/c, Maribor,
potni list, št. P00079941. gnc‑215969
Cankar Izidor, Šmarje 20, Šmarje, maloobmejno prepustnico, št. AH 000003655. gnv‑215950
Celestina Janez, Videm 27, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00786758. gnb‑216020
Falenti Koncilija Lan, Detelova ulica 11, Mengeš, potni list, št. P01056872. gng‑215890
Falenti Nataša, Detelova vas 11, Mengeš,
potni list, št. P00601545. gnd‑215893
Ferhatović Matej, Agrokombinatska cesta 6/b,
Ljubljana, potni list, št. P00940998. gny‑215972
Goropečnik Klara, Depala vas 97, Domžale,
potni list, št. P00132974. gne‑215892
Grebenc Janja, Bistrica 19, Trebnje, potni list,
št. P00660118. gnw‑215824
Kokol Ladislav, Sečovlje 2/a, Sečovlje – Sicciole, potni list, št. P00902487. gnd‑215918
Kosi Aleš, Ulica Iga Grudna 21, Ljubljana,
potni list, št. P00887003. gnz‑216021
Lavrih Nikolaj, Zabršt pri Šentvidu 20, Šentvid
pri Stični, potni list, št. P00604456. gnx‑215773
Mahić Šefik, Glinškova ploščad 8, Ljubljana,
potni list, št. P00072141. gno‑215807
Mehinović Hatidža, Cesta Franceta Prešerna 20, Jesenice, potni list, št. P00685660.
gnh‑215939
Mehinović Izeta, Cesta Franceta Prešerna 20,
Jesenice, potni list, št. P00733545. gng‑215940
Mohorič Janko, radizel, Prečna ulica 2, Maribor, potni list, št. P00623457. gni‑215963
Nahtigal Anton, Lož, Cesta 19. oktobra 38,
Cerknica, potni list, št. P00245259. gnf‑215716
Oblak Gregor, Benedikova ulica 22, Kranj,
potni list, št. P00833614. gnt‑215927
Otorepec Luka, Cvetlična pot 2, Ljubljana,
potni list, št. P00763212. gnt‑215802
Pajk Damjan, Trnovec 26B, Zabukovje, potni
list, št. P000932071. gnp‑215756
Pečnik Nejc, Šercerjeva cesta 20, Velenje,
potni list, št. P00757856. gnv‑215700
Peljko Žiga, Spodnje Pirniče 24/f, Medvode,
potni list, št. P00305420. gnz‑215921
Ranđelović Ana, Brilejeva ulica 14, Ljubljana,
potni list, št. P01086537. gnu‑215976
Rotar Jože, Kidričeva 99, Trzin, potni list, št.
P01136522. gnf‑215841
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Rotar Zdenka, Kidričeva 99, Trzin, potni list,
št. P01136521. gne‑215842
Rozin Živa, Dominkuševa ulica 1, Maribor,
potni list, št. P00261936. gnh‑215964
Sadar Almira, Filipičeva 3, Ljubljana, potni list,
št. P00140665. gnq‑215705
Smlatić Samir, Polje cesta VI/10, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00769503. gnz‑215821
Stančić Srđan, Trubarjeva ulica 7, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. P00625448. gnv‑215900
Šnuderl Anja, Kuraltova ulica 14, Maribor, potni list, št. P00002896. gnd‑215968
Tkalčič Jože, Goriška ulica 65, Ljubljana, potni list, št. P000339499. gno‑215757
Vintar Mirko, Hruševo 52, Velike Lašče, potni
list, št. P00367455. gnx‑215698
Vodopivc Jurij, Dolenja vas 118, Krško, potni
list, št. P01117090. gnw‑215799
Zemljarič Primož, Maistrova ulica 16, Maribor,
potni list, št. P00509328. gng‑215965
Žičkar Lidija Marija, Leverkusen 3, Nemčija,
potni list, št. P00976654. gnp‑216056

Osebne izkaznice preklicujejo
Ahmić Samir, Šegova ulica 115, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. AH814 – za tujca, izdala UE
Novo mesto. gnv‑215800
Ališić Miran, Poljanski nasip 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001545402. gnt‑215977
Avsec Tjaša, Lož, Smelijevo naselje 61,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000926343.
gnh‑215914
Balon Ljudmila, Rimska cesta 85, Šempeter v
Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 000661720.
gnf‑215916
Bartolme Gorazd, Cankarjeva ulica 15,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000665127.
gnr‑215754
Belc Sabina, Pavšičeva ulica 32, Logatec,
osebno izkaznico, št. 001599766. gnu‑216026
Berghaus Irma Marija, Razlagova ulica
29, Maribor, osebno izkaznico, št. 000194029.
gnj‑215962
Bezlaj Ivana, Kašeljska cesta 108, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000144274. gnt‑216002
Bitežnik Andrej, Srebrničeva 26, Deskle,
osebno izkaznico, št. 001455801. gni‑215688
Bitežnik Jani, Srebrničeva 26, Deskle, osebno izkaznico, št. 001455777. gng‑215690
Bitežnik Liljana, Srebrničeva 26, Deskle,
osebno izkaznico, št. 001455743. gnh‑215689
Bogdanović Branislav, Delakova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000148373.
gnx‑215998
Brancelj Sonja, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000919493. gni‑216013
Breznik Iztok, Tolsti vrh 55/c, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 001269051. gns‑215903
Brezovec Klemen, Dobrodelska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000415597.
gnl‑216010
Brglez Mojca, Polene 39, Slovenske Konjice,
osebno izkaznico, št. 001797563. gnc‑215819
Brišar Alojzija, Koseskega ulica 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000553798. gnw‑215999
Črtalič Martin, Polica 40, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 000223204. gnj‑215937
Deželak Barbara, Obrtniška cesta 11, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 000277588. gno‑215957
Dvoršak Donovan, Blatno 33, Pišece, osebno
izkaznico, št. 001814963. gnx‑216023
Eferl Dušanka, Lucija, Kosovelova 20,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001225328. gne‑215917
Fister Tadeja, Loka 1000, Tržič, osebno izkaznico, št. 000524992. gnj‑215712
Flego Repič Lorella, Cesta na Markovec
21, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001229292. gnu‑215951
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Flisar Foster Simona, Martjanci 74, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 001710783. gnp‑216031
Franko Draga, Strahinj 122, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000454859. gnn‑215958
Furman Urška, Blato 7, Slovenske Konjice,
osebno izkaznico, št. 000316064. gnb‑215720
Glojek Ana, Gavce 52/a, Velenje, osebno izkaznico, št. 001467420. gnf‑215941
Gornik Luka, Mali Slatnik 12, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 000818231. gnw‑215749
Gregorič Anton, Hrib loški potok 114, Loški Potok, osebno izkaznico, št. 000086452.
gnd‑215943
Gregurec Marija, Terškova ulica 40, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000176150. gne‑215967
Grozina Martina, Zaloke 12, Krško, osebno
izkaznico, št. 001917472. gnl‑215910
Grušovnik Janko, Ulica Ruške čete 7, Ruše,
osebno izkaznico, št. 000351132. gnt‑215952
Hauptman Milena Ana, Sedeja ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001571693.
gns‑215978
Heiberger Kristina, Lorgerjeva ulica 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001829986. gnf‑215966
Hribar Alojzij, Sostrska cesta 43/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001035482. gnx‑215973
Hudorovac Helena, Hudeje 26, Trebnje, osebno izkaznico, št. 001771455. gnv‑215825
Juhart Katarina, Dvoržakova ulica 6a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000885936.
gnk‑215761
Kaligarič Marko, Kosovelova ulica 19, Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 001746611.
gnq‑215905
Karo Gajšek Simona, Trubarjeva ulica
2, Celje, osebno izkaznico, št. 000267966.
gnc‑215919
Klavžar Nikola, Šolska ulica 10, Spodnja Idrija,
osebno izkaznico, št. 000965223. gnx‑215948
Klopčič Daliborka, Zaplanina 20, Trojane,
osebno izkaznico, št. 001681625. gno‑215657
Kneževič Goran, Agrokombinatska cesta
32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001513618.
gnw‑215974
Koglot Franc, Ulica Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 001225763.
gnc‑215869
Kolovič Veronika, Tržaška cesta 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001783110. gnc‑216019
Korošec Danilo, Pucova ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 000749943. gny‑215922
Kos Darjan, Prežihova ulica 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 001275071. gnb‑215920
Koželj Majda, Sodarska steza 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001542191. gno‑216007
Krampelj Brane, Partizanska ulica 2, Domžale,
osebno izkaznico, št. 001726367. gnm‑215759
Kroflič Stanislav, Pot v Lešje 7, Vojnik, osebno izkaznico, št. 000866602. gnu‑215926
Kropovšek Frančiška, Homec 9, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 001750657. gnj‑215862
Kuštrin matjaž, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001559959. gnf‑216016
Kvas Nina, Rečica ob Savinji 23, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 001036879. gnu‑215701
Lazarevič Ročnik Ana, Ulica Bruna Gobca
6, Maribor, osebno izkaznico, št. 001030632.
gnk‑215961
Lorenčič Polona, Podpeč 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001509188. gnw‑215874
Mahne Matej, Harije 51, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 001439841. gnn‑215708
Malnar Anton, Streliška ulica 25, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 000560322. gni‑215913
Matko Primož, Stopiče 94, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 000925556. gnx‑215748
Mehle Franc, Sostrska cesta 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000899437. gnt‑215777
Mikanović Marija, Fabianijeva ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000101865.
gnr‑216004
Milosavljević Alojz, Šmihel 15, Laško, osebno
izkaznico, št. 001605614. gnd‑215868

Mrkun Irena, Mala vas 37, Videm-Dobrepolje,
osebno izkaznico, št. 000735317. gnn‑215933
Mušič Daniel, Goriška ulica 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 001785846. gnv‑215925
Nagode Franc, Hotedršica 82a, Hotedršica,
osebno izkaznico, št. 001016359. gnt‑216027
Nenadović Mirsad, Bizoviška cesta 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000129774.
gnz‑215971
Nič Stanislav, Šiška 24, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 001518079. gnp‑215931
Novak Anica Apolonija, Brodarjev trg 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000656541.
gnp‑216006
Novak Jure, Masore 16/a, Idrija, osebno izkaznico, št. 001355224. gny‑215947
Novak Primož, Šahovec 18/a, Trebnje, osebno izkaznico, št. 001894252. gnt‑215827
Obranovič Vera, Gorkičeva ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000077558. gnj‑216012
Oman Elizabeta Magdalena, Kekčeva ulica
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000435314.
gnd‑216018
Oven Tanja, Hrastje 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 001630899. gnr‑215929
Ožbot Dejan, Plače 5, Ajdovščina, osebno
izkaznico, št. 001091912. gnr‑215954
Pajtler Ana, Ljubljanska cesta 54, Celje, osebno izkaznico, št. 000435241. gnx‑215923
Pesjak Peter, Bela 12, Kamnik, osebno izkaznico, št. 001780382. gnp‑215906
Petrič Gašper, Jezero 69a, Preserje, osebno
izkaznico, št. 001299850. gnn‑216008
Pflaum Dominik, Gabrovčec 38, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 000274225. gni‑215938
Plahuta Sašo, Skrilje 83, Ajdovščina, osebno
izkaznico, št. 001566195. gnq‑215955
Plut Tadeja, Vajdova ulica 95, Semič, osebno
izkaznico, št. 000001317. gnr‑216029
Poglajen Irena, Jablaniške Laze 8/a, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001054861.
gno‑215907
Prelovšek Matej, Umekova ulica 1, Domžale,
osebno izkaznico, št. 001329423. gni‑215763
Preželj Marko, Zoisova ulica 26, Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št. 000466702.
gnv‑215850
Primožič Ivan, Ob strugi 16, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 001795485.
gng‑215915
Remšak Andrej, Spodnji Boč 32/a, Ruše,
osebno izkaznico, št. 000577862. gns‑215953
Rogelj Vera, Stritarjeva ulica 2, Domžale,
osebno izkaznico, št. 000750615. gnl‑215760
Rovanšek Jelka, Zabrv 33, Ig, osebno izkaznico, št. 001926435. gne‑216042
Rupnik Aleš, Zibiška vas 20, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000340433.
gnw‑215899
Sadar Almira, Filipičeva 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000131014. gnp‑215706
Silovšek Ljudmila, Škale 55, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000035976. gne‑215942
Simčič Kristjan, Bilje 29/b, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 001378133. gnz‑215871
Simonič Damjana, Vajdova ulica 118, Semič,
osebno izkaznico, št. 001170042. gnv‑215875
Skok Majda, Gorazdova ulica 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000646277. gne‑216017
Sladnjak Kristijan, Podgorci 64, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 001214292. gnj‑215812
Sladnjak Zlatko, Podgorci 64, Podgorci, osebno izkaznico, št. 001214287. gnh‑215814
Stadler Samo, Glinškova ploščad 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000233440. gng‑216015
Šarkanj Tadeja, Gornji Slaveči 95, Kuzma,
osebno izkaznico, št. 000945065. gno‑216032
Škufca Agata, Hrib pri Hinjah 12, Hinje, osebno izkaznico, št. 001604236. gny‑215747
Škulj Jožef, Trstenik 5, Trebnje, osebno izkaznico, št. 001003351. gnu‑215826
Šprohar Jože, Ob Ljubljanici 62, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001912041. gns‑216003

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Štefanič Ivan, Spodnje Prebukovje 30, Šmartno na Pohorju, osebno izkaznico, št. 001623772.
gns‑216028
Štiblar Andrej, Noršinci 18, Martjanci, osebno
izkaznico, št. 000204044. gnq‑216030
Štifter Viljem, Kotlje 131, Ravne na Koroškem,
osebno izkaznico, št. 000777997. gnu‑215901
Štotl Hilda, Višnarjeva ulica 5, Medvode,
osebno izkaznico, št. 001938719. gnv‑216000
Tinta Andraž, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000323214. gnh‑216014
Tirić Ajiše, Celovška cesta 264, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000294217. gnq‑216005
Tišler Mojca, Jamova cesta 70, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000758245. gnm‑216009
Tomažič Franc, Nova Lipa 29, Vinica, osebno
izkaznico, št. 001343198. gnh‑215764
Torkar Jože, Golnik 47, Golnik, osebno izkaznico, št. 000917813. gnq‑215930
Travnik Robert, Polica 20/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 0019373378. gnk‑215936
Turk Žiga, Kraška 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001104978. gnu‑215776
Turšič Jože, Rakitna 17, Preserje, osebno
izkaznico, št. 000763053. gnv‑215975
Uduč Jože, Planina pri Sevnici 53, Planina
pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 000191773.
gnh‑216039
Uhan Matevž, Verovškova ulica 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001230398. gny‑216022
Urbančič Nastja, Pod Cvingerjem 18, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 000356113.
gnk‑215736
Vauhnik Ivanka, Kersnikova ulica 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000015581. gnm‑215959
Vauhnik Viktor, Kersnikova ulica 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000032305. gnl‑215960
Vintar Mirko, Hruševo 52, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 001928510. gny‑215697
Vodičar Janez, Liparjeva cesta 35, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 000660218. gnc‑215894
Vojković Jože, Novo Polje, cesta III/5, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 000372097.
gnb‑215970
Volf Terezija, Resljeva cesta 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000138967. gnb‑215820
Vrhovec Nina, Selo pri Vodicah 21, Vodice,
osebno izkaznico, št. 000948490. gng‑215765
Vrhovnik Brina, Leše 33b, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 001325441. gnk‑215811
Žefran Janez, Gotna vas 33, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 000143012. gnz‑215746
Žegarac Maja, Gotska ulica 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001422166. gnu‑216001

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abdulahović Alen, Vilje 48, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1898953, reg. št.
44763, izdala UE Nova Gorica. gny‑215672
Ališić Miran, Poljanski nasip 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3034597, reg.
št. 142969, izdala UE Ljubljana. gnd‑215993
Anakiev Fidančo, Mačkovo naselje 23,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1306931, reg. št. 25809, izdala UE Kranj.
gnb‑215845
Andročec Sebastian, Prištinska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2083507, reg. št. 154546, izdala UE Ljubljana.
gno‑215732
Arsić Grade, Clevelandska ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGHž, št. S
1777471, reg. št. 123216, izdala UE Ljubljana.
gne‑215742
Bartolme Gorazd, Cankarjeva 15, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 730821, reg.
št. 13443, izdala UE Kočevje. gnk‑215861
Batič Matjaž, Stara cesta 45, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14672, izdala
UE Vrhnika. gnf‑215891

Baznik Borut, Prvomajska ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2371, reg. št.
180832, izdala UE Ljubljana. gnn‑215758
Beganović Behrema, Vodnikova cesta 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002106379, reg. št. 41722, izdala UE Domžale.
gnx‑215898
Bele Požar Suzana, Kopriva 40D, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1535075,
izdala UE Sežana. gnz‑215846
Biro Ludvik, Ulica Sv. Štefana 29, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1.D,F,G,H, št. SM000000022,
izdala UE Lendava. gnu‑215651
Brancelj Sonja, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 612806, reg.
št. 54178, izdala UE Ljubljana. gnf‑215991
Brigadir Bojan, Cankarjeva ulica 6/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1690134,
reg. št. 123863, izdala UE Maribor. gnq‑215880
Brumat Patricija, Cesta prekomorskih brigad
28/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1483685, izdala UE Nova Gorica.
gnt‑215702
Cipot Andrej, Polana 48, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 2043448, izdala UE Murska Sobota.
gnp‑215856
Cizl Andrej, Medno 49, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 645395, reg. št.
146404, izdala UE Ljubljana. gnl‑215735
Čerč Marko, Jagnjenica 19/c, Laško, vozniško dovoljenje, kat. B.CE,G,H, št. S 1060575,
reg. št. 8545, izdala UE Laško. gne‑215867
Denić Kata, Prušnikova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2080572, reg.
št. 199079, izdala UE Ljubljana. gnj‑215987
Dobrun Leonida, Ulica Luke Svetca 3, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1719657,
izdala UE Litija. gni‑215713
Dolinšek Rajko, Na Korošci 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2087116, reg.
št. 92545, izdala UE Ljubljana. gnc‑215744
Dolžan Ljubomir, Koritno 26, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3604. gni‑215663
Drev Bakirkaya Melita, Martinja vas 3, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1556292,
izdala UE Trebnje. gns‑215828
Drofenik Dragica, Lipe 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1943383, reg. št.
199296, izdala UE Ljubljana. gno‑215982
Ekart Anica, Francarija 23, Preddvor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S1998444,
reg. št. 33479, izdala UE Kranj. gng‑215665
Ekart
Buček
Aleksandra,
Zlatoličje
122/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1909859, reg. št. 76467, izdala UE Maribor.
gno‑215882
Ferfolja Robert, Pijava Gorica, Srednja ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2143506, reg. št. 208048, izdala UE Ljubljana.
gnt‑215727
Gal Bojana, Zdraviliška cesta 15, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001971423, reg.
št. 14048, izdala UE Laško. gnc‑215769
Gojković Milan, Renški podkraj 46, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1804824,
izdala UE Nova Gorica. gnr‑215704
Gojznik Jelen Boža, Zelena ulica 18, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2015166, izdala UE Žalec.
gnx‑215652
Grošelj Mitja, Krtina 21, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1584224, reg. št.
37894, izdala UE Domžale. gnb‑215895
Hadžić Sendi, Pot na Rakovo jelšo 299/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGHS 2221683,
št. 257316, reg. št. Ljubljana. gnt‑215752
Hauptman Milena Ana, Sedeja ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000512564, reg. št. 40320, izdala UE Ljubljana.
gnr‑215979
Hodžar Zajc Andreja, Podlimbarskega ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 687310, reg. št. 62195, izdala UE Ljubljana.
gnq‑215980
Hozjan Ivan, Prešernova ulica 6, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 1857664, reg. št. 2689, izdala UE Ljutomer.
gnq‑215855
Ivančič Aljoša, Naselje Ivana Krivca 21/c,
Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2151996, izdala UE Jesenice. gnw‑215699
Ivanović Marko, Stari trg 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2231129, reg. št.
221572, izdala UE Ljubljana. gnl‑215985
Ivanušec Hugo, Vogrsko 121, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1836318, reg.
št. 48884, izdala UE Nova Gorica. gno‑215782
Janša Rok, Dovje 61, Mojstrana, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 2198388, izdala UE
Jesenice. gnl‑215885
Jereb Miroslava, Ulica Koroškega bataljona
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 2034579, reg. št. 92385, izdala UE Ljubljana.
gnd‑215743
Jerič Marko, Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2036974,
izdala UE Hrastnik. gny‑215872
Jurinić Krešimir, Mrzlava vas 27a, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1501820,
reg. št. 17636, izdala UE Brežice. gnv‑215725
Jurjovec Damjan, Radmirje 96, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1063116,
izdala UE Mozirje. gnl‑215710
Jurkovič Dejan, Trdinova cesta 19, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001699077,
izdala UE Novo mesto. gnv‑216025
Juvančič Anita, Gubčeva ulica 3, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001630001, reg.
št. 11988, izdala UE Litija. gne‑215717
Kalin Helena, Brodarjev trg 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2142096, reg. št.
92135, izdala UE Ljubljana. gni‑215988
Kapl Petra, Ul. 1. junija 19, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1851847.
gnb‑215695
Kastelic Božidar, Vintarjevec 4, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001061434, reg. št. 10747, izdala UE Litija.
gnh‑215714
Kerndl Janez, Gornji Ivanjci 6, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S
511716, reg. št. 2317, izdala UE Gornja Radgona. gnt‑215852
Klevišar Darja, Ježa 112, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1706810, reg. št.
132552, izdala UE Ljubljana. gng‑215740
Kmetič Ivan, Krnice 15/b, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2036967, izdala UE
Hrastnik. gnx‑215873
Kodrič Benjamin, Gorenje Skopice 19, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S2153111,
reg. št. 19226, izdala UE Brežice. gnz‑215721
Kopić Asim, Kardeljev trg 2, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. B.BE,C,CE,G,H, št. S 1889705,
izdala UE Velenje. gns‑215878
Kos Božidar, Rožna ulica 31, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 000017052, izdala
UE Idrija. gnb‑215945
Kosi Igor, Aljaževa ulica 8, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001622473, reg. št.
5342, izdala UE Radlje ob Dravi. gnk‑215711
Košak Jana, Lenardonova ulica 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1765821,
reg. št. 126608, izdala UE Maribor. gnr‑215879
Kotar Marjan, Radanja vas 9, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1198983,
izdala UE Litija. gnn‑215908
Krajčič Klara, Zabukovje nad Sevnico 15/c,
Zabukovje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 4/2006. gnc‑215844
Kramberger Irena, Wattova ulica 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S575801, reg.
št. 101432, izdala UE Maribor. gnj‑215887
Kranjec Gyongyike, Domanjševci 126, Križevci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S00027270,
izdala UE Murska Sobota. gns‑215753

Stran

1666 /

Št.

23 / 3. 3. 2006

Krznar Blaž, Nova Štifta, Šmiklavž 66, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1574427,
izdala UE Mozirje. gnm‑215709
Kurbegović Ermin, Partizanska c. 36, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
709676, reg. št. 16518, izdala UE Grosuplje.
gno‑215932
Lesjak Milan, Nova vas pri Ptuju 111/b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1883830,
izdala UE Ptuj. gnr‑215854
Lukanc Marjan, Goriška ulica 49, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G.H, št.
S 1616826, reg. št. 4818, izdala UE Ljubljana.
gnv‑215750
Majcen Vladimir, Loče 41, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2204441, reg. št.
12456, izdala UE Brežice. gnu‑215726
Mastnak Milan, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2080116, reg. št. 189523, izdala UE Ljubljana.
gnf‑215766
Matko Primož, Stopiče 94, Stopiče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2211330, reg. št. 784,
izdala UE Novo mesto. gnq‑215859
Medved Andrej, Pijava Gorica,Kočevska cesta 118, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265321, reg. št. 225153. gnn‑215983
Mrvar Slavka, Dolenje Zabukovje 6, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 649025, reg.
št. 5265, izdala UE Trebnje. gnc‑215719
Murko Damjan, Verd, Cesta Krimskega odreda 15/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. CPP,
št. 72275, izdala UE Vrhnika. gny‑215722
Novak Jure, Masore 16/a, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001887821, izdala UE
Idrija. gnc‑215944
Novak Zoran, Goričica pri Ihanu 29, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S001393097,
reg. št. 35362, izdala UE Domžale. gnp‑215981
Omerović Klavdija, Prešernova cesta 38,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2168831, reg. št. 35540, izdala UE Domžale.
gny‑215897
Osojnik Dušan, Dunajska cesta 194, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2031002, reg. št. 266875, izdala UE Ljubljana.
gnc‑215994
Pavlica Davorin, Zvezda 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1454934, reg. št.
243421, izdala UE Ljubljana. gne‑215767
Pavšič Simona, Črtomirova ulica 21b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002034544, reg. št. 104633, izdala UE Ljubljana. gny‑215772
Pelaum Dominik, Gabrovčec 38, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1338561,
izdala UE Grosuplje. gnl‑215935
Perič Aleš, Kardeljev trg 11, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2072879, izdala UE
Velenje. gnt‑215877
Pirc Miha, Ravni 2, Krško, vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G H, reg. št. 18862,
izdala UE Krško. gnd‑215768
Predan Jani, Dravski Dvor, Cesta v Hotinje
7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1740867, reg. št. 126222, izdala UE Maribor.
gnm‑215884
Ralca Andrej, Poljanska cesta 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1749903,
reg. št. 255598, izdala UE ljubljana. gnj‑215762
Ramadani Hetem, Krivec 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1868052, reg. št.
189491, izdala UE Ljubljana. gnh‑215989
Rojko Vinko, Cankova 61, Cankova, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1812407, izdala UE
Murska Sobota. gno‑215857
Roštan Miran, Jamnikarjeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1076465, reg. št. 180075, izdala UE Ljubljana.
gnk‑215886
Rovanšek Jelka, Zabrv 33, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1872167, reg. št. 154751,
izdala UE Ljubljana. gnf‑216041
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Sadar Almira, Filipičeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1867443, reg.
št. 189162, izdala UE Ljubljana. gnk‑215986
Saje Marta, Šentjurij na Dolenjskem 13, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 993810,
izdala UE Novo mesto. gnn‑215858
Sedušak Aleš, Tunjiška mlaka 22/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2228283, reg.
št. 43414, izdala UE Domžale. gnm‑215909
Simčič Kristjan, Bilje 29/b, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1527997,
izdala UE Nova Gorica. gnr‑215904
Simčič Lidija, Peričeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 766379, reg. št.
58422, izdala UE Ljubljana. gnr‑215729
Simonič Damjana, Vajdova ulica 118, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10871,
izdala UE Črnomelj. gnd‑215843
Sonjak Andrej, Trg 4. julija 26, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2206199,
izdala UE Dravograd. gni‑215838
Stadler Samo, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001454777, reg. št. 192177, izdala UE Ljubljana. gnw‑215774
Šefman Sojer Urška, Rožna dolina, Cesta
IX/53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1042411, reg. št. 192565, izdala UE Ljubljana. gnb‑215995
Štampfer Lea, Regentova ulica 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 578201, reg.
št. 89102, izdala UE Maribor. gnp‑215881
Tinta Andraž, Beblerjev trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1373250, reg. št.
208868, izdala UE Ljubljana. gng‑215990
Tovornik Nataša, Breg pri Borovnici 31, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2134505, reg. št. 273393, izdala UE Ljubljana.
gnb‑215724
Trampe Miran, Dolenje Mokro Polje 14,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S002208984, izdala UE Novo mesto.
gnw‑216024
Tratnik Aljaž, Gortanova ulica 10, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001452951, izdala
UE Idrija. gnz‑215946
Tratnik Jožica, Spodnje Gameljne 19/c, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1866186, reg. št. 44853, izdala UE Ljubljana.
gnq‑215730
Travnik Robert, Polica 20/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE;G,H, št. S
154778, izdala UE Grosuplje. gnm‑215934
Trček Marko, Možinova 4, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1729496, reg. št.
10230, izdala UE Vrhnika. gnx‑215723
Trnovec Rajmund, Burnikova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S000687541, reg. št. 51906, izdala UE Ljubljana. gnz‑215771
Troha Borut, Jagodje, Vrtna ulica 3, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 51515,
reg. št. 11623, izdala UE Izola. gnp‑215860
Turšič Jure, Jevnica 30, Kresnice, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S001880402, reg. št.
14217, izdala UE Litija. gnd‑215718
Umer Mateja, Bošamarin 72, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 39298,
izdala UE Koper. gnp‑215781
Uršič Dunja, Višnjevik 19/a, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2007356,
izdala UE Nova Gorica. gns‑215707
Usenik Milan, Krvava peč 17, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1524344,
reg. št. 246338, izdala UE Ljubljana. gni‑215738
Vignjevič Aleksander, Narorjeva 5, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10188,
izdala UE Črnomelj. gnm‑215659
Vintar Mirko, Hruševo 52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 885355, reg. št.
85688, izdala UE Ljubljana. gne‑215992
Vivod Andrej, Hotinja vas, Piškova ulica
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 913293, reg. št. 48013, izdala UE Maribor.
gnn‑215883
Vodenik Frančiška, Cerkovnik 28, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002108812, izdala UE Litija. gns‑215778
Vodičar Janez, Liparjeva cesta 35, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S001973958,
reg. št. 15850, izdala UE Domžale. gnz‑215896
Vojković Jože, Novo Polje, Cesta III/5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 22969, reg. št. 118684, izdala UE Ljubljana.
gnm‑215984
Vrzel Sašo, Paričjak 17, Radenci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001997043, reg. št.
14070, izdala UE Gornja Radgona. gnu‑215751
Zadnik Vesna, Brinje 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1824230, reg. št.
193963, izdala UE Ljubljana. gnb‑215745
Zajc Igor, Kolarjeva ulica 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1821397, reg. št.
260995, izdala UE Ljubljana. gnm‑215734
Zakrajšek Vojko, Kumrovška ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2034643,
reg. št. 92350, izdala UE Ljubljana. gnz‑215996
Žgavec Tjaša, Pot pod mostom 1, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2187586,
reg. št. 11095, izdala UE Postojna. gnw‑215949
Živanić Vanja, Cilenškova ulica 34/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1993624, reg. št. 196713, izdala UE Ljubljana.
gnh‑215739

Zavarovalne police preklicujejo
Čeliković Salko, Šalek 89, Velenje, zavarovalno polico, št. 40 179064, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnd‑215693
Hadl Miha, Cankarjeva 34, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 40 397960 in 40 337069.
gnf‑215691
Koncilija Sonja, Podhruška 4B, Kamnik, zavarovalno polico, št. 40 356771, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr‑215804
Kosec Fux Marjana, Prisojna ulica 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 259677, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnp‑215681
Oblak Jure, Forme 28, Žabnica, zavarovalno
polico, št. AO 1320152, izdala zavarovalnica Tirglav d.d. gnx‑215848
Ogris Mrvoje, Slovenska vas 19, Jesenice
na Dolenjskem, zavarovalno polico, št. 722359.
gnu‑215851
Oman Milan, Rožna ulica 32, Kočevje, zavarovalno polico, št. 0385476. gnu‑215676
Pezdirc Janez, Kolodvorska cesta 27, Kočevje, zavarovalno polico, št. 40 293639, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt‑215677
Poravne Bojan, Ulica v Kokovšek 24, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 281350, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnu‑215680
Pungerčar Štandohar Karman, Na Lazu 18,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. 212665, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnb‑216045
Seljak Robert, Prešernova 17, Trzin, zavarovalno polico, št. 332498, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnr‑215679
Slak Mira, Kogojeva 6, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 298905, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnr‑216054
Stanič Julijan, Poljedelska ulica 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00001037325, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gno‑215832
Zlatković Dragan, Kot 1, Semič, zavarovalno
polico, št. 901912, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnv‑216050
Zupančič Tilka, Sadinja vas 99, Ljubljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št. 367088, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnw‑215924
Župevec David, Srebrniče 21, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 101688301, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnw‑215674
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Spričevala preklicujejo
Ahčin Mojca, Zadraga 25, Duplje, potrdilo o
opravljani maturi Gimanzija Kranj, izdano leta
1995. gnk‑215686
Alibabić Edina, Senožeče 40, Sežana, spričevalo o končani OŠ Nove Jarše v Ljubljani, izdano leta 1991, izdano na ime Beširević Edina.
gni‑215863
Ambrožič Andreja Kerry, Ulica Jožeta
Kopitarja 39, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo
7. in 8. razreda Izobraževalnega centra Miklošič,
OŠ za odrasle. gns‑215928
Andrej Taja, Glazerjeva ulica 32, Ruše, indeks, št. 20040003, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnj‑215837
Avdić Adis, Brodarska ulica 16, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje lesarska šole v Ljubljani.
gnc‑215669
Begović Izet, Prijedor, BIH, diplomo Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana
leta 1984. gnc‑216044
Benedik Agata, Dol 10, Medvode, spričevalo
3. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdano leta 2000, izdano na ime Jamnik Agata.
gnj‑215787
Bjelajac Milivoj, Kočevska cesta 10, Kočevje, diplomo Izobraževalnega centra ONZ,
kadetska šola za miličnike, izdana leta 1988.
gnp‑215656
Bratec Danijela, Tbilisijska ulica 60, Ljubljana, diplomo Višje šole za socialno delo v Ljubljani, izdana leta 1977, ne ime Bratec Danijela.
gnl‑215835
Burim Asllanaj, So. Negonje 25/a, Rogaška
Slatina, spričevalo o končani OŠ Rogaška Slatina, izdano leta 2003. gns‑215653
Cepič Iris, Prešernova ulica 2, Logatec, spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2005. gnc‑215794
Damjanovič Don, Petkovškovo nabrežje 45,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnh‑215839
Dizdarević Misvet, Mrazovac, BIH, diplomo
Srednje gradbene šole I. Kavčiča Ljubljana, izdana leta 1992. gnl‑215685
Doler Martin, Loke 25, Tabor, spričevalo
5. letnika Šolskega centra Šentjur, izdano leta
2005. gns‑215678
Frelih Katja, Alpska cesta 9, Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poslovne šole
Jesenice, podjetniško poslovanje, izdano leta
1999. gnf‑215791
Gruden Marija, Velika Račna 46, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za lesarstvo v
Ljubljani, izdano leta 1981, izdano na ime Erčulj
Marija. gnd‑215818
Horva Tine, Cahova 14, Ankaran – Ankarano, preklic spričevala 5. razreda OŠ Dr. Aleš
– Primož Bebler Ankaran, izdan leta 2001, objavljenega v Ur. l. RS, št. 20/2006. gnz‑215671
Januš Metka, Kajuhova 3, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika
Srednje upravno administrativne šole Ljubljana,
izdano na ime Kunstelj Metka. gni‑215788
Jovanović Dane, Topniška ulica 58, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnm‑215809
Juhnov Nikita, Sv. Jurij 13b, Rogašovci, spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2005. gnj‑215687
Juntez Manja, Koroškega bataljona 3, Ljubljana-Črnuče, spričevala od 1 do 4. letnika in
spričevalo o opravljeni maturi Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdana
leta 1980 do 1983, na ime Radanović Manja.
gnh‑215664
Kaše Maruša, Poljska pot 8, Radovljica, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne in gumarske
šole Kranj, izdano leta 2003. gnk‑215786

Kocjančič Mirjan, Popetre 3a, Gračišče, diplomo Srednje gostinske turistične šole Izola, izdana
leta 1988. gnr‑215654
Kočevar Alekasndra, Oljčna pot 33d, Koper – Capodistria, spričevalo Srednje ekonomske in družboslovne šole, izdano 26. 6. 1991.
gnz‑216046
Koprivc Primož, Trg revolucije 4, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta 1999. gnj‑216037
Kristan Tomaž, Fabianijeva 33, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1
do 3. letnika Srednje Litostrojske šole v Ljubljani.
gnl‑215810
Lapič Janja, Polje, cesta XXXVI/5, Ljubljana-Polje, diplomo Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdana leta 1990, na ime Miklavčič Janja.
gns‑215803
Likar Tomaž, Bazoviška 1, Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano leta
1990. gnw‑216049
Lisić Vanja, Planina 5, Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije Boris Ziherl v Škofji Loki, izdano leta 1991. gns‑215703
Marcen Tadej, Log 10, Hrastnik, spričevalo
3. letnika Srednje policijske šole v Tacnu, izdano
leta 1999. gnt‑215902
Mehar Brane, Gorenje 52, Stara Cerkev, diplomo Pravne fakultete v Ljubljani, izdana leta
1979. gnk‑215911
Melinček Igor, Knobleharjeva 18, Ljubljana,
indeks, št. 26102979, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gne‑215817
Merhar Andreja, Gorenje 52, Stara Cerkev,
spričevalo Gimnazije Kočevje – smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2003. gnj‑215912
Miklič Lilijana, Križevniška ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1981in 1982, izdano
na ime Muhič Lilijana. gnw‑215849
Nedimović Angelina, Knafljev trg 9, Ribnica,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Ljubljana – srednja kemijska šola, izdano leta 1997.
gnr‑215829
Nelec Levačič Biserka, Podgora 4, Stari trg
pri Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
Srednješolski center, Srednja šola za poštni
promet in telekomunikacije, izdano leta 1990.
gng‑215790
Novak Urška, Tržaška cesta 475, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2004. gnq‑215830
Oblak Iztok, Neubergerjeva ulica 13, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje družboslovne šole Vida Janežič
Ljubljana, izdano leta 1983. gnk‑215836
Padovac Nika, Jezerska ulica 16, Žiri, obvestilo o uspehu 4. letnika Giomnazije Jurija Vega
Idrija, izdano leta 2005. gnb‑215870
Pečnik Nina, Herbersteinova ulica 18, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2., 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana. gni‑216038
Pejković Petar, Celovška cesta 99/b, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001 in 2002.
gnj‑215737
Povšič Mojca, Godešiči 128, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Srednje Agroživilske šole v
Ljubljani, smer slaščičar – konditor, izdano leta
1998. gne‑215692
Prhaj Ana, Ponikve 26, Videm-Dobrepolje,
spričevalo o končani OŠ Videm Dobrepolje, izdano leta 1990. gnv‑215775
Prosinečki Željko, Prosinec, Sultanske doline
91, 10 293 Dubravica, Hrvaška, spričevalo 1., 2.
in 3. letnika Gimnazije in ekonomske šole Brežice, izdano leta 1992, 1993 in 1994. gnu‑215801
Rozman Alenka, Zbilje 7/E, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
elektrotehniko v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnn‑216033
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Sejfijaj Dastin, Opekarska cesta 61, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole v Ljubljani – smer slaščičar, izdano leta
2004. gnz‑215696
Sendić Muhamed, Džakule bb, Gračanica,
BIH, spričevalo 1., 2., 3. letnika in diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1988,
1989 in 1990. gnz‑215675
Sever Beno, Cesta na Grad 64, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Celje,
elektrotehniška usmeritev, izdano leta 1983.
gnh‑215864
Slana Blaž, Cesta Miloša Zidanška 8, Šentjur, indeks, št. Č20215, B2 Izobraževalni center
d.o.o. gnq‑215780
Susič Jernej, Ulica Andreja Kumarja 1, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu TŠC nova
Gorica, izdano leta 2000. gnu‑216051
Šilar Franc, Zbilje 3, Medvode, indeks, št.
41039352, Fakulteta za organizacijske vede
Kranj. gnl‑216035
Šmuc Tina, Tičnica 30, Vrhnika, indeks, št.
31200054, Fakulteta za farmacijo. gnk‑216011
Tadina Ksenija, Male Dole 27, Vojnik, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole v Celju,
izdano leta 1993. gnz‑215796
Tement Tomaž, Cesta 8. avgusta 18, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Ljudski vrt Ptuj, izdano
leta 2003. gnq‑216055
Trost Polonca, Čečovje 48, Ravne na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in
srednje šole Slovenj Gradec. gnm‑215784
Urh Zora, Grablovičeva ulica 24, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na ime Živkov
Zora. gnm‑215684
Uštar Matej, Zgornji Hotič 32, Litija, spričevalo 4. letnika PTT Srtednješolskega centra Ljubljana, program PTT promet, izdano leta 1993.
gnx‑215798
Velkavrh Urška, Vir, Kuharjeva 11, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gng‑216040
Vodnik Robert, Šolska cesta 56, Mislinja, spričevalo o končani OŠ Mislinja, izdano leta 1986.
gns‑215853
Vranjek Adriana, Muratova 1a, Slovenj Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje in poklicne
šole Slovenj Gradec. gnd‑215793
Zarnik Jana, Pipanova 19, Šenčur, spričevalo 3. letnika Srednje biotehniške šole Kranj.
gnx‑215673
Žnuderl Denis, Hočevje 22, Krka, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani.
gnx‑215823

Ostale listine preklicujejo
Barešič Alen, Meža 155, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 19438406, Ekonomska fakulteta. gni‑215888
Betrans Line d.o.o., Srgaši 33, Šmarje, dovolenje za zaposlitev, št. 0217247579 z dne
9. 9. 2005, izdano na Betrans Line d.o.o. za delavca Jonica Davor, stanujoč Omiška 20, Split.
gnb‑215795
Bilajbegovič Adam, Cesta Železarjev 20, Jesenice, delovno knjižico. gns‑216053
Bozovičar Jure, Na Brezno 20, Brezovica pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnl‑215660
Brumat Medvešček Elvira, Miren 111, Miren,
delovno knjižico. gny‑216047
Copot Stoja, Janka Ribiča 9, Ljutomer, izkaznico vojnega veterana, št. 002463, izdano 3. 5.
1997. gnt‑216052
Čeko Ana, Črtomirova 18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18050170, Filozofska fakulteta.
gnk‑216036
DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper – Capodistria, dovolinico, št. 434803 za leto 2005 za
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mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu.
gnq‑215655
Dobrila Barbara, 9. Korpusa 1, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 6888045563, izdala Fakulteta za management Koper. gng‑215815
Elbl Klavdija, Koroška c. 188/a, Kamnica, študentsko izkaznico, št. 20980066, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnq‑215805
Fajdiga Barbara, Jelovškova 2B, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-310/95, izdala Uprava RS za pomorstvo.
gng‑215865
Fajdiga Barbara, Jelovškova 2B, Ljubljana,
potrdilo za usposobljenost za upravljanje radijske
postaje št. 02/09-933/01, izdano na Upravi za pomorstvo RS v Kopru 9. 4. 2001. gnf‑215866
Hribernik – Čelik Jelka, Bevkova 16, Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanju št. evid. knjige 29/89,
izdano v Mariboru 28. 3. 1989. gnl‑215785
Hrnjak Brdar Vesna, C.B.E. 5, Metlika, delovno knjižico. gnh‑215789
IBT PIN d.o.o., Opekarna 28/a, Trbovlje, licenco, št. G0000765/00872/260. gnk‑215661
Janković Uroš, Ulica bratov Učakar 114, Ljubljana, delovno knjižico. gnd‑215668
Kosterca Darko, Strugarska ulica 11, Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑216034
Koštric Tomaž, Pečovnik 10, Celje, delovno
knjižico. gnn‑215658
Kovačič Pšenica, Kotnikova 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 42032824, Akademija
za likovno umetnost. gng‑215715
Lang Jožef, Martjanci 45/b, Martjanci, nacionalno licenco, št. 849 za vozilo TAM, reg. oznaka
MS M8-915, izdana 26. 8. 2002 pri Obrtni zbornici Slovenije. gny‑215797
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Mantelj Andrej, Stopiče 55, Stopiče, potrdilo o opravljenem trgovinskem tečaju, izdal Zavod za izobraževanje in kulturo Litija, leta 1995.
gnp‑215806
Najdič Jana, Zalog pri Moravčah 32, Moravče, potrdilo za naziv trgovinska poslovodja št. 628-7095/95 izdano 28. 11. 1995.
gnn‑215783
Pavlič Tamara, Brezovica 34a, Gračišče, študentsko izkaznico, št. 19994735, Ekonomska fakulteta. gnn‑215833
Pezdirc Darja, Krasinec 12, Gradac, študentsko izkaznico, št. 71050154, izdala Biotehniška
fakulteta v Ljubljani. gnm‑215834
Pirnat Nives, Mengeška cesta 14a, Trzin, vozno karto, št. 540090, izdal Kam-bus.
gny‑215997
Pišlar Tanja, Bošamarin 70, Koper – Capodistria, študentsko izkaznico, št. 63040331, Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnc‑215694
Plešec Nina, Kalanova ulica 23, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 50200530, Teološka fakulteta. gnh‑215822
Potočnik Sašo, Ljubljanska cesta 65, Domžale, delovno knjižico. gnf‑215666
Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip
2, Ljubljana, potrdilo PF v Ljubljani z dne 24. 5.
2002, da je Rajko Šimunkovič, univ. dipl. prav.,
rojen 2. 2. 1965 v Kranju, pridobil pravico do
znanstvenega naslova » magister znanosti«.
gnj‑215662
Primi d.o.o., Grintovškova ulica 35, Kranj, licenco za tovorno vozilo št. GE000689/01027 z
reg. oznako KR 26-14E, izdana 20. 2. 2004 pri
GZS. gnf‑215741
Rankovič Dean, Ljubljanskja cesta 90, Domžale, delovno knjižico. gnr‑215779

Sabotin Izidor, Cvetno naselje 9, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 64000254, izdala fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnp‑215831
Slak Boštjan s.p., Gorenje Ponikve 32, Trebnje, izvod licence št. 6064 za vozilo Mercedes
Benz Actoros 1840, regi. oznaka NM R4-888 z
veljavnostjo do 20. 8. 2005. gnh‑215889
Strnad Janez, Šentvid pri Stični 60, Grosuplje, izkaznico varnostnika, št. 009742, izda
MNZ Ljubljana. gnh‑216043
Sušnik Jožef, Rožna dolina, cesta XV/18,
Ljubljana, orožni list, št. 5694, izdala UE Ljubljana. gno‑215682
Sušnik Jožef, Rožna dolina, cesta XV/18,
Ljubljana, evropska orožna prepustnica št.
328, izdala UE Ljubljana, izdana 21. 9. 2005.
gnr‑215683
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, 3
dovolilnice za Rusijo, št. 508505, 508522 in
508545. gny‑215847
Šveb Marjan, Učakovci 18, Vinica, delovno
knjižico, ser.- št. A 591160, reg. št. 3519, izdala
UE Črnomelj. gnn‑215808
Tasič Dušanica, Prešernova 13, Nova Gorica, delovno knjižico. gnx‑216048
Transport Marko Filipič s.p., Prešernova ulica 25, Ljutomer, veljavnost licence za tovorno
vozilo z reg. oznako MS K3-683, izdana 6. 10.
2005. gnb‑215670
Zanella Ante, Veliko Mlačevo 59, Grosuplje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-478/58-81, izdala Uprava RS za pomorstvo v Koperu. gng‑215840
Žumer Jaka, Slovenski trg 1, Kranj, delovno
knjižico. gne‑215792
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